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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ ТА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ 

 

1. Волинська, О. Вітаємо, подільська журавко! [Текст] / О. Волинська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 29 листоп. — С. 6. — (Знай наших!).  

Почесне звання «Заслужена артистка естрадного мистецтва України» присвоєне співачці, 
керівничці відомого тернопільського гурту «Пшеничне перевесло» та ансамблю «Золоті 
журавки» Людмилі Червінській  

 

2. Один народний і троє заслужених! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 

13—19 листоп. — С. 6 : фот. — (KULTURA).  

Почесне звання «Народний артист України» присвоєне артистові та художньому 

керівникові академічного ансамблю народної музики «Візерунок» Тернопільської 
обласної філармонії Мирославу Бабчуку. Почесне звання «Заслужений майстер народної 
творчості України» присвоєно майстрині художнього моделювання, тернополянці Ірині 
Вербіцькій. Звання «Заслужений працівник культури України» удостоєний директор 

Будинку культури с. Настасів Тернопільського району Василь Джинджиристий. 

Художник-кераміст Євген Овчарик отримав почесне звання «Заслужений художник 

України». 

 

3. Садовська, Г. Мирослав Бабчук: «Як би порадів нині за мене Михайло Якубович» 

[Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. — 20 листоп. — С. 6 : 

фот. кольор. — (Визнання).  

Почесне звання «Народний артист України» присвоєне артистові та художньому 

керівнику академічного ансамблю народної музики «Візерунок» Тернопільської обласної 
філармонії Мирославу Бабчуку. 
 

4. Яремчук, С. Заслужене визнання земляка [Текст] / С. Яремчук // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 груд. — С. 6 : фот. 

Згідно з Указом Президента України, доцента кафедри Косівського інституту прикладного 

та декоративного мистецтва Львівської академії мистецтв, уродженця Бучаччини Василя 
Дутку відзначено почесним званням «Заслужений художник України». 

 

*** 
5. Бобрівець, М. Підкорила сцену Назарія Яремчука [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 23 жовт. — С. 7 : фот. кольор. — (Знай наших!).  

Тернополянка Роксолана Залізняк здобула третє призове місце на четвертому відкритому 
міжнародному фестивалі-конкурсі виконавців української естрадної пісні імені Назарія 
Яремчука у Вижниці на Буковині.  

 

6. Гаврильцьо, І. П’ять відзнак для двох [Текст] / І. Гаврильцьо // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 29 листоп. — С. 6. — (Знай наших!).  

Підбито підсумки 1-го Всеукраїнського літературно-мистецького фестивалю імені Василя 
Скуратівського «До Василя!». Трьома відзнаками цього творчого змагання нагороджена 
письменниця і журналістка Валентина Семеняк: перше місце в номінації «Книга для 
дітей» («Баба Сяба»), друге — в номінації «Публіцистика» (добірка матеріалів) і третє 
місце у номінації «Проза» (книжка «Булочка для Бога»). Двічі лауреатом став письменник 
і журналіст Ігор Фарина (м. Шумськ). У нього — перше місце в номінації «Публіцистика» 

(добірка рецензій) і друге — в номінації «Пародія» (публікації у ЗМІ). 
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7. Мельничук, Б. Нові відзнаки Ігоря Фарини [Текст] / Б. Мельничук // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 6 листоп. — С. 12 : фот. — (Знай наших!).  

Письменник та літературознавець із Шумська Ігор Фарина став лауреатом Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії імені поета Василя Юхимовича (м. Коростень, 
Житомирська область) за роман «Любов у негоду». 

 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія 

 імені Братів Богдана та Левка Лепких 

8. Гаврильцьо, І. Премія імені Братів Лепких: перший тур [Текст] / І. Гаврильцьо // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 13 груд. — С. [1]. — (Відзначення). 

Відбулося засідання Громадської ради з відзначення Всеукраїнською літературно-

мистецькою премією імені Братів Богдана та Левка Лепких. Було обговорено творчий 

доробок кандидатів на здобуття премії, яких за погодженням із наглядовою радою до 

участі в другому турі допущено шість осіб.  

 

9. На здобуття премії імені Братів Лепких [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 11 груд. — С. 2 : іл. — (Події. Факти. Коментарі). 
6 грудня в приміщенні Тернопільського обласного художнього музею відбулося засідання 
Громадської ради з присудження Всеукраїнської літературно-мистецької премії за 2019 

рік. Було розглянуто творчий доробок кандидатів на здобуття премії, яких за погодженням 

із наглядовою радою до участі в другому турі допущено шість претендентів з 
Тернопільщини, Полтавщини та Львівщини. 

 

Обласні премії в галузі культури 

 

10. Бобрівець, М. Відзначили лауреатів премії «Літературного Тернополя» [Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2019. — 25 груд. — С. 7 : фот. кольор. — 

(Урочистості). 
У редакції газети «Вільне життя плюс» відбулося нагородження лауреатів щорічної премії 
журналу «Літературний Тернопіль» за 2019 рік. 

 

11. Семеняк, В. Вручення щорічної премії [Текст] : в актовій залі обласної газети «Вільне 
життя» відбулось урочисте вручення щорічної премії журналу «Літературний 

Тернопіль» за 2019 рік / В. Семеняк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

20 груд. — С. [1] : фот. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

 
12. Мурашка, З. Те, що не можна знищити [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя плюс. — 

2019. — 6 листоп. — С. 3 : фот. кольор. — (Актуальна розмова).  

Розмова з приводу стану сфери культури на Чортківщині з Галиною Чайківською — 

начальницею відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської 
районної державної адміністрації 
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13. Постанова Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 
2020 році [Текст] : додаток до Постанови Верховної ради України від 3 грудня 

2019 року № 325—IX Пам'ятні дати та ювілеї 2020 року // Голос України. — 2019. — 

21 груд. — С. 4. — (Право). 

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 3 грудня 2019 року № 325-IX, на 
державному рівні у 2020 році будуть відзначені ювілеї видатних особистостей — діячів 
культури і мистецтва, народжених на Тернопільщині, чи пов’язаних з нею: 20 лютого — 

115 років з дня народження Уласа Самчука (1905—1987), письменника, публіциста, 
журналіста; 25 лютого — 170 років з дня народження Володимира Барвінського (1850—

1883), громадського діяча, історика, письменника, перекладача, видавця: 28 березня — 150 

років з дня народження Юліана Бачинського (1870—1940), публіциста, громадського та 
політичного діяча, репресованого: 18 квітня — 120 років з дня народження Валентини 

Чистякової (1900—1984), артистки театру «Березіль», викладачки, народної артистки 

УРСР. 

 

14. Швидак, Н. Надія Швидак: «Нині культура тримається на ентузіазмі» [Текст] : 

[інтерв’ю з Надією Швидак — директоркою сільського будинку культури села 

Самолусків Гусятинського району з нагоди Дня працівників культури] / 

[розмовляла] М. Майданюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 13 листоп. — С. 4 : 

фот. кольор. — (Із професією на «ти»).  

 

 

БІБЛІОТЕКИ 

 

15. Моісєєва, С. Українська бібліотечна асоціація: регіональний аспект [Текст]: 
нотатки з конференції  / Моісєєва С., Сошинська Я.  // Бібліотечний форум: 

історія, теорія і практика. — 2019. — № 4 (18). — С. 47—48. — (Українська 

бібліотечна асоціація).  
У статті представлено аналіз діяльності регіональних відділень Української бібліотечної 
асоціації за 2018–2019 рр. та їх вплив на розвиток бібліотек України та підвищення 
кваліфікації бібліотекарів. У переліку ініціатив – участь колег  з ТОВ ВГО УБА в Програмі 
транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»; створення 
молодіжної секції та Програма обласного конкурсу мікропроектів «Майбутнє бібліотеки – 

майбутнє села». 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

15. Білянська, Н. Життя у повноті і творчості [Текст] : у тернопільській книгозбірні 
організували зустріч «Наперекір долі» / Н. Білянська // Наш день. — 2019. — 18—

24 груд. — С. 20 : фот. кольор 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці вперше відбулася творча 
зустріч «Наперекір долі» з учасниками проекту «Соціальне середовище для молоді з 
інвалідністю», який діє при благодійному фонді «Карітас» з 2016 року. 
 

16. Білянська, Н. «Кава з кардамоном» від Наталії Гурницької [Текст] / Н. Білянська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 20 груд. — С. 8. — (Зустрічі) 
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася творча зустріч із 
львівською письменницею Наталією Гурницькою в рамках «Клубу шанувальників книги» 

(модератор — науковиця, письменниця Леся Коковська-Романчук). 
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17. Вандзеляк, Г. Бо ми — українки… [Текст] : у відділі читального залу Тернопільської 
обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася творча зустріч «Українки в 

світі» з Роксоланою Гнатюк — тернополянкою, що мешкає в Аргентині / 

Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 5 : фот. — 

(Творча зустріч). 

 

18. «Від козаків до кіборгів» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

18 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

До дня захисника України у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
розгорнуто книжкову виставку «Від козаків до кіборгів». 

 

19. Віконська, І. Українське дитяче кіно в книгозбірні [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 29 листоп. — С. 8. — (Не прогавте). 
У межах проєкту «Літературні забавлянки з дітьми та дорослими» Тернопільська обласна 
універсальна наукова бібліотека запрошує на кіноклубний фестиваль «Українське дитяче 
кіно». Проєкт втілено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, компанії 
«Артхаус трафік» та фестивалю кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест». 

 

20. Гавенко, О. «Божена» Аліни Червоноокої [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. 6 : фот. — (Презентація).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація 
дебютного роману «Божена» молодої письменниці із Борщівщини Аліни Червоноокої. 
 

21. Гавенко, О. Школа професійного зростання [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 8. — (Подія). 

В рамках спільного проєкту Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки і 
обласного комунального комунального інституту післядипломної освіти «Бібліотека: 
безперервна освіта» відбулося засідання школи професійного зростання новопризначених 

молодих класних керівників райцентрів та об’єднаних територіальних громад області на 
тему «Проєктна діяльність як одна з активних форм взаємодії класного керівника та 
учнів». 

 

22. Гуменна, М. Відповідальна за любов [Текст] / М. Гуменна // Вільне життя плюс. — 

2019. — 8 листоп. — С. 6. — (Зустрічі).  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася творча зустріч 

«Відповідаю за любов» із Тамарою Гнатович — тернопільською письменницею, 

лауреаткою обласної літературно-мистецької премії імені Іванни Блажкевич. 

 

23. Гунько, Р. Обслуговуватимуть автоматизовано [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. [1]. — (Що у вас?).  

Із 1 листопада 2019 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
запроваджується автоматизація обліку читачів та видачі документів. 
 

24. Демкович, О. «Мистецтво — це боротьба з часом, собою, містом, вулицями, з ким 

завгодно...» [Текст] / О. Демкович // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

11 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

8 жовтня 2019 року виповнюється 55 років від дня народження відомого українського 

поета, есеїста, перекладача, літературознавця Василя Махна. До ювілейної дати у відділі 
краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ організовано книжкову 

виставку «Василь Махно: «Мистецтво — це боротьба з часом, собою, містом, вулицями, з 
ким завгодно...», на якій представлено творчий, публіцистичний та науковий доробок 
автора. 
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25. Золотнюк, А. Фільми про лемків та легендарного команданта [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 

До Дня українського кіно в обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся 
кінематографічний вечір «Кіно буде!», на якому представили фільми «Орнаменти долі» та 
«Михайло Галущинський. Лицар обов’язку і чину», зняті Тернопільським комунальним 

підприємством «Фірма «Кінодністер». 
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26. Кінематографічний вечір у бібліотеці [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 4 жовт. — С. 4. — (Неопалима купина). 

У відділі літератури з мистецтв Тернопільської ОУНБ відбувся кінематографічний вечір 

«Кіно буде!», присвячений Дню українського кіно. Упродовж заходу відбулася 
презентація фільму «Орнаменти долі» (до 75-річчя депортації етнічних українців з 
Польщі) та допрем’єрний показ документальної стрічки «Михайло Галущинський. Лицар 

обов’язку і чину» про першого коменданта легіону Українських січових стрільців. 
 

27. Ковалькова, Т. Зустріч із творчим подружжям [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 11 жовт. — С. 3. — (Що у вас?).  

У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч «Про книги, ілюстрації, дизайн...» із творчим 

подружжям: дизайнеркою-модельєркою, фотографом Наталею та художником-графіком, 

ілюстратором книжок Олегом Кіналями. Захід відбувся в рамках Клубу шанувальників 
книги, який очолює володарка відзнаки «Золотий письменник України», науковиця Леся 
Коковська-Романчук. 

 

28. Логінова, О. До думки цієї людини треба світові прислухатися [Текст] / О. Логінова // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 29 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина).  

З 2016 року почалася співпраця Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки та Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка. У 

рамках спільного проєкту «Знайомство зблизька з найвідомішими учнями М. Г. Івасюка» 

відбувся ряд заходів.  
 

29. Логінова, О. «У нашій мові живе освідчення в любові!» [Текст] / О. Логінова // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 6 груд. — С. 8 : фот. — (Зустрічі).  
Про співпрацю Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки та 
Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка у рамках проєкту 
«Знайомство зблизька з найвідомішими учнями М. Г. Івасюка». 

 

30. Луговська, Н. «Життя — жнива в своїй найпершій суті...» [Текст] : інтерв’ю-спогад 

із дочкою письменника Богдана Бастюка / Н. Луговська // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 22 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

14 листопада 2019 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбувся вечір «Життя — жнива в своїй найпершій суті…», приурочений до 70-річчя від 

дня народження та 5-річчя від дня смерті письменника Богдана Бастюка. 
 

31. Миськів, В. Майстер пера без кордонів [Текст] / В. Миськів // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 8 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці з 6 до 26 листопада 
2019 року діятиме книжкова виставка «Майстер пера без кордонів», присвячена 70-річчю 

відомої тернопільської літераторки Тетяни Дігай. 

 

32. Миськів, В. Тернопільському енциклопедичному — десять років [Текст] / 

В. Миськів // Вільне життя плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. 5 : фот. — (Цікаво).  

У 2009 році побачив світ завершальний, четвертий додатковий том «Тернопільського 

енциклопедичного словника», усі томи якого є у фонді Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки. 
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33. Музика, Т. Подяка волонтерам [Текст] / Т. Музика // Вільне життя плюс. — 2019  — 

6 груд. — С. 8. — (Книгозбірня поруч).  

Упродовж 15 років Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека співпрацює з 
волонтерами у рамках проєкту «Вікно в Америку». 

 

34. Оленич, Л. Літописи Тернопілля: імена, події, факти [Текст] / Л. Оленич // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 22 листоп. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  

Огляд бібліографічних покажчиків, виданих Тернопільською обласною універсальною 

науковою бібліотекою, починаючи з 60-х років ХХ століття і до сьогодення. 
 

35. Пайонк, М. На поличку краєзнавця [Текст] : вийшов з друку тридцятий випуск 

бібліографічного покажчика «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 2020 рік» / М. Пайонк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

13 груд. — С. [1] : фот. 

У тернопільському видавництві «Підручники і посібники» побачив світ тридцятий випуск 

бібліографічного покажчика «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 
2020 рік. Посібник, підготовлений фахівцями Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки, подає інформацію про визначні події, уродженців та видатних людей, 

чиї життя та діяльність пов'язані з Тернопільщиною. 

 

36. Семеняк, В. «Коли йшли на Святвечір...» [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 27 листоп. — С. 10 : фот. кольор.  

14 листопада 2019 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбувся вечір «Життя — жнива в своїй найпершій суті...», приурочений до 70-річчя від 

дня народження та 5-річчя від дня смерті письменника Богдана Бастюка. 
 

37. Семеняк, В. Тричі «коронований» письменник відвідав Тернопіль [Текст] / 

В. Семеняк // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 6 листоп. — 

С. 10 : фот. кольор. — (Нове ім’я в літературі).  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч із 
письменником Василем Добрянським з Івано-Франківська, лауреатом багатьох 

літературних конкурсів. 
 

38. Сесик, О. «Бібліотека: безперервна освіта» [Текст] / О. Сесик // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 22 листоп. — С. 3 : фот. — (Акценти).  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося заняття 
постійнодіючої школи професійного зростання «Засоби створення сприятливого 

виховного простору для підростаючої особистості» для новопризначених класних 

керівників закладів загальної середньої освіти. Захід відбувся в рамках проєкту 
«Бібліотека: безперервна освіта». 

 

39. Скала, В. Роксолана Гнатюк: про Україну з Аргентини — із любов’ю. [Текст] / 

В. Скала // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 10 : 

фот. кольор. 

У відділі читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

відбулася творча зустріч «Українки в світі» з Роксоланою Гнатюк — тернополянкою, що 

мешкає в Аргентині. 
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40. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 2. 

У пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, який діє у Тернопільській 

обласній науковій універсальній бібліотеці, працює Консультативний пункт 
Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(БВПД). 

 

41. Содомора, О. Разом проти раку [Текст] / О. Содомора // Вільне життя плюс. — 

2019. — 8 листоп. — С. [1]. — (Анонс).  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться засідання 
Тернопільського осередку Всеукраїнської громадської організації «Разом проти раку» 

«Амазонки Тернопілля». 

 

42. Українське дитяче кіно [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

27 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — ( На завершення номера). 

У межах проєкту «Літературні забавлянки з дітьми та дорослими» Тернопільська обласна 
універсальна наукова бібліотека запрошує на кіноклубний фестиваль «Українське дитяче 
кіно». 

 

43. Чубата, Д. Береза Картузька відкриває таємниці [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 15 листоп. — С. 5 : фот. — (Говори, історіє!).  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація 
книжки Олександра Ільїна та Петра Мазура «Нариси історії Береза-Картуського 

концтабору (липень 1934 — вересень 1939)», яку автори присвятили 80-річчю ліквідації 
цього табору та 80-річчю Карпатської України.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

44. «Перемога за нами: топ-10 військових перемог українців» [Текст] // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 18 жовт. — С. 4. 

Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді підготували інформаційний 

дайджест «Перемога за нами: топ-10 військових перемог українців». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

45. Вандзеляк, Г. Чудеса на гончарному крузі [Текст] : майстер-клас з гончарства від 

Юрія Іщука відбувся в обласній бібліотеці для дітей / Г. Вандзеляк // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся майстер-клас «Чудеса на 
гончарному крузі», який провів Юрій Іщук — майстер художньої кераміки, викладач 

Тернопільської художньої школи імені М. Бойчука.  
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46. Пилипчук, У. Бібліотеки для дітей: реалії та перспективи [Текст] / У. Пилипчук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 18 жовт. — С. 8. — (Конференція).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася триденна всеукраїнська науково-

практична конференція обласних книгозбірень для юних читачів «Сучасна бібліотека для 
дітей — платформа для культурного розвитку громади». 

 

47. Пилипчук, У. Година мужності [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя  

плюс. — 2019. — 25 жовт. — С. 8 : фот. — (Що у вас?).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей з нагоди Дня захисника України відбулася 
зустріч з Іваном Зуляком — професором, доктором історичних наук, викладачем 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, воїном-

добровольцем. 

 

48. Семеняк, В. «Ми — єдині і по духу, і по крові [Текст] / В. Семеняк // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 27 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера).  

Завершився Міжрегіональний конкурс дитячої листівки «Ми — єдині і по духу, і по 

крові», організований Харківською та Тернопільською обласними бібліотеками для дітей. 

Переможцем став читач Тернопільської центральної дитячої бібліотеки Андрій Макар, 

який отримав гран-прі конкурсу. 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

49. Деркач, З. Роман Росіцький: «З людиною, яка не читає, немає про що говорити» 

[Текст] З. Деркач // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 4 : фот. — 

(Наш край). 
У Тернопільській дитячій бібліотеці № 3 відбулася зустріч з дитячим письменником зі 
Зборова Романом Росіцьким. 

 

50. Заморська, Л. Малює сам і видає каталоги учнів [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2019. — 13 листоп. — С. 18 : фот. — (Мистецтво).  

У тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих «Етноцентр» діє персональна виставка 
живописця, графіка Богдана Федоріва «Богдан Федорів. Малярство». 

 

51. Заставецька, Г. Творімо добро з юних літ [Текст] / Г. Заставецька // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 11 жовт. — С. 5. — (Зустріч у бібліотеці).  
Бібліотекарі Тернопільської міської бібліотеки-філії № 8 для дорослих реалізують 
громадський проєкт «Можливості — обмежені, здібності — безмежні». У рамках проекту 
в книгозбірні відбулася зустріч старшокласників Тернопільського обласного навчально-

реабілітаційного центру та їх вихователів Л. Гуцал, Л. Швецької, О. Менько з лікарем 

вищої категорії, почесною громадянкою Тернополя, просвітянкою та поеткою Дарією 

Чубатою. 

 

52. Островська, Л. Із рукотворними книгами — в рекордсмени [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 7 : фот.  

Упродовж трьох днів у Тернополі тривав дев’ятий щорічний бібліофест «Бібліотеки — 

громаді. Відкритий простір».  
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53. Томчишин, Ю. Тернопільські бібліотекарі встановили рекорд [Текст] : на фестивалі 
«Бібліофест» зібрали найбільшу в Україні колекцію мистецьких артбуків / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2019. — 2—8 жовт. — С. 20. 

У день відкриття фестивалю «Бібліофест» тернопільські бібліотекарі презентували нову 

серію артбуків «Тернопіль на кінокарті України». 

 

54. Чубата, Д. Сонячні промені таланту [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2019. — 8 листоп. — С. 3 : фот. — (Вернісаж).  

У тернопільській книгозбірні «Етноцентр» відбулася зустріч студентів із Богданом 

Федорівим — уродженцем Козівського району, викладачем художнього відділу обласної 
профспілкової школи мистецтв, живописцем, графіком. 

 

55. Шот, М. «Бібліофест» — із любов’ю до читача та рекордами [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2019. — 3 жовт. — С. 5 : фот. — (Новини з України). 

25—27 вересня у Тернополі тривав комплекс заходів у рамках щорічного бібліотечного 

фестивалю «Бібліофест: Бібліотеки — громаді. Відкритий простір». 

 

56. Шот , М. Вам фішечки і креатив? Легко! [Текст] : тернопільські бібліотекарі цього 

року ділилися досвідом роботи з колегами з усієї України, встановили два рекорди, 

організували «Бібліофест» / М. Шот // Урядовий кур'єр. — 2019. — 24 груд. — С. 7 : 

фот. — (Культура). 

Про підсумки роботи Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи за 2019 

рік. 

 

57. Шот, М. Для тих, хто бачить серцем [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 2019. — 

29 листоп. — С. 5 : фот. — (Бібліотечна ініціатива) ; Урядовий кур’єр. — 2019. — 

23 листоп. — С. 16. — Вісті звідусіль).  
У Тернополі, за сприяння Тернопільської централізованої бібліотечної системи та 
лабораторії «MedialabTernopil», започатковано проєкт «Історії тих, хто бачить серцем» з 
метою допомоги незрячим та слабозорим дітям.  

Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» 

 

58. Золотнюк, А. Книжка про старий замок [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 11 жовт. — С. 6. — (Презентація).  

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книжки «Дуже старий 

замок», четвертої із серії «Дитинство Тернополя». 

 

59. Корпан, Н. У Тернополі реставрують пам’ятку архітектури — віллу Грабовських за 
понад 800 тисяч гривень [Текст] / Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 2 жовт. — С. 4 : 

фот. кольор. — (Місто). 

Про реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення, сімейної резиденції родини 

Грабовських, а зараз бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля». 

 

60. Семеняк, В. Володимир Мацикур презентував нову поетичну збірку [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода, плюс Тернопільщина. — 2019. — 1 листоп. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина).  

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся творчий вечір тернопільського 

поета Володимира Мацикура, автор презентував нову поетичну збірку «Скриня», яка 
вийшла друком у видавництві «Бескиди». 
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61. Семеняк, В. Презентація «У контурі бруньки» — єднання із Всесвітом [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 20 груд. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина). 

В бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація першої поетичної 
збірки «У контурі бруньки. Поезії» (Тернопіль: Джура, 2018. —104 c.) тернопільської 
поетки-піснярки Галини Музики-Дричик. 

 

62. Семеняк, В. Унікальний музей-скансен постане на території Байковецької громади 

[Текст] / В. Семеняк // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 

16 жовт. — С. 7 : фот.  

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася прес-конференція з нагоди 

запровадження проєкту «Створення музею-скансену черняхівської культури. Перші 
кроки». 

Заліщицька централізована бібліотечна система 

 
63 Мадзій, І. Зроби фото з хусткою [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2019. — 

13 груд. — С. [1] : фот. — (Флешмоб). 

Бібліотекарі Заліщицької центральної районної бібліотеки долучилися до флешмобу 
«Зроби фото з хусткою», зініційованого групою депутаток, громадських діячок, акторок 
театру і кіно, у рамках започаткування відзначення Всеукраїнського дня української 
хустки (7 грудня). 

 
64. Мадзій, І. Книжка, родом із дитинства [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2019. — 1 листоп. — С. 8 : фот. — (Літературні зустрічі).  
У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася презентація збірки фольклору 
села Литячі «Моя бабуся приповідала...», упорядкованої кандидатом історичних наук із 
Заліщиків Віталієм Гайсенюком. 

 

65. Руда, О. «Моя бабуся приповідала...» [Текст] / О. Руда // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 10. 

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася репрезентація книжки «Моя 
бабуся приповідала...фольклор села Летяче» історика Віталія Гайсенюка. 
 

66. Рудик, М. Ковані книги і чарівні диво-птахи творять видатні майстри, народжені 
Наддністров’ям [Текст] / М. Рудик // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2019. — 18 груд. — С. 7 : фот. 

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці учні Заліщицького вищого професійного 

училища ознайомилися з добіркою книжок «Через традиції — до сучасності у народному 

мистецтві», які висвітлюють творчий доробок майстрів декоративно-ужиткового 

мистецтва Заліщанщини.  

Інші бібліотеки області 

 

67. Габрук, З. Нехай буде хата багата! [Текст] / З. Габрук // Вільне життя плюс. — 2019. — 

15 листоп. — С. 8 : фот. — (Смачна книжка).  

У Теребовлянській районній бібліотеці відбулася презентація книжки рецептів страв із 
сала «Сало — то є сила...» (упорядники видання — Роман, Ярослав та Ольга Чайки). 
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68. Гаврилюк, В. «Яслав» Юрія Ковальського [Текст] / В. Гаврилюк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 груд. — С. 7 : фот. 

У Шумській центральній бібліотеці відбулася зустріч з книговидавцем і меценатом, 

засновником видавництва «Яслав» Юрієм Ковальським, який допоміг у появі збірника 
легенд та переказів Шумщини, зібраних та впорядкованих бібліотекаркою-краєзнавицею 

Оленою Хрещук. 

 

69. Дяків, О. «Багато неба» у Блищаниці [Текст] / О. Дяків // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 7. — (Творчі обрії). 
У Блищанській бібліотеці-філії Заліщицького району відбулася презентація нової збірки 

поезій педагога-словесника Богдани Стефанюк «Багато неба». 

 

70. Юрса, Г. Книжка «приходить» до людей [Текст] / Г. Юрса // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 30 жовт. — С. 7 : фот. — (Людина та її справа).  

Про директора бібліотечної системи Великогаївської ОТГ Надію Прийму та діяльність 
очолюваної нею бібліотеки. 

ґ 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 

 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

 

71. Вандзеляк, Г. «Значки та медалі Тернопілля» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 8 листоп. — С. 4 : фот. — (Виставка).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка унікальних значків та 
медалей «Значки та медалі Тернопілля» з приватної колекції відомого громадсько-

політичного діяча, краєзнавця, колекціонера-фалериста з Тернополя Михайла Тимошика. 
 

72. Вандзеляк, Г.  Юрій Дудник: «Мистецтво зцілює рани» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 листоп. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Культура).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка ікон «Мистецтво зцілює 
рани» Юрія Дудника — майстра художньої вишивки, співзасновника Гільдії народних 

умільців «Перлина» із Скали-Подільської Борщівського району. 
 

73. Гарматний ешелон в об’єктиві Юрія Кульпи [Текст] // Наш день. — 2019. —  

16—22 жовт. — С. 2 : фот. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє фотовиставка, присвячена історії 
44-ої окремої артилерійської бригади м. Тернополя; автор світлин — прес-офіцер 44-ої 
окремої артилерійської бригади м. Тернополя Юрій Кульпа. 
 

74. Заморська, Л. Створили різдвяну глиняну казку [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2019. — 25 груд. — С. 18 : фот. — (Виставка). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї до 31 грудня діє виставка 
чорнодимленої кераміки «Різдвяна зірка. Традиції та сучасність» гончаря з Червонограда 
Сергія Івашківа. 
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75. Золотнюк, А. Оригінальний погляд на гончарство [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 22 листоп. — С. 5 : фот. — (Виставка).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка виробів гончара і 
кераміста з Київщини Володимира Довгана «Мій погляд». 

 

76. Костишин, Л. «Ти живи, щоб любити!» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 13 листоп. — С. 11 : фот. кольор. — (Пам’ять).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка «Ім’я, вписане в історію 

Тернопілля», присвячена 60-річчю від дня народження Сергія Сірого — поета, пісняра, 
журналіста, заслуженого діяча мистецтв України. 

 

77. Костюк, С. Колекційна фалеристика [Текст] // Вільне життя плюс. — 2019. — 

8 листоп. — С. 4. — (Вісті з музею). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується перша персональна 
виставка Михайла Тимошика «Значки та медалі Тернопілля». 

 

78. Костюк, С. Форум весілля гуляв… [Текст] // Вільне життя плюс. — 2019. — 

8 листоп. — С. 4. — (Вісті з музею). 

У п’ятому музейному форумі, що відбувся 25—26 жовтня 2019 року в Державному 
історико-культурному заповіднику «Меджибіж» (Хмельниччина), працівники 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею представили локацію «Весільна 
обрядовість Тернопільщини». 

 

79.  Семеняк, В. Символіка ліризму Ярослава Павуляка [Текст] / В. Семеняк // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 груд. — С. 7. — 

(Започатковано в Тернополі)/ 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися традиційні Павуляківські 
читання під назвою «Художньо-виражальні засоби в поезіях Ярослава Павуляка». 

 

80.  «Стеляться душею краєвиди...» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

6 груд. — С. 4 : фот. — (Виставка).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується виставка фондових 

матеріалів «Стеляться душею краєвиди...», присвячена 95-річчю від дня народження Марії 
Роженко (1924—2008) — художниці, членкині Національної спілки майстрів народного 

мистецтва України, уродженки Борщівщини. 

 

81. Цебрій, Є. Збирає зуби динозаврів, яким сотні років [Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. — 

2019. — 2 жовт. — С. 17 : фот. — (Хобі). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито першу у місті 
палеонтологічну виставку доісторичних тварин «Із глибини віків», яку зібрав 
тернополянин Олександр Сталенний. 

 

82. Шот, М. Тернополяни ознайомилися з «Гарматним ешелоном» [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2019. — 25 жовт. — С. 4 : фот. — (Події та коментарі).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє фотовиставка «Гарматний ешелон», 

присвячена 44-ій окремій артилерійській бригаді м. Тернополя. 
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Тернопільський обласний художній музей 

83. Балюх, В. Оаза багатства і смаку [Текст] / В. Балюх // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 6 листоп. — С. 10 : фот. кольор.  

В Тернопільському обласному художньому музеї діяла виставка виробів майстрів 
Тернопільського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України. 

 

84. Балюх, В. Сільський господар плюс Тернопільщина [Текст] / В. Балюх // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 10 : фот. кольор.  

Художник із с. Шляхтинці Тернопільського району Микола Мельник представив свою 

персональну виставку «Акварель»: 45 картин митця (пейзажі, натюрморти і портрети) 

експонуються у виставковій залі Тернопільського обласного художнього музею. 

 

85. Заморська, Л. Магія рукотворів народних умільців [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2019. — 2 жовт. — С.18 : фот. — (Арт-кафе). 
З 25 вересня до 14 жовтня у виставковому залі Тернопільського обласного художнього 

музею діятиме виставка виробів майстрів обласного осередку Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України «Традиційне мистецтво Тернопільщини». 

 

86. Золотнюк, А. Зникаючий Кременець, квіти і натюрморти [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 22 листоп. — С. 8 : фот. — (Виставка).  

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито персональну виставку 

художниці з Малих Бережців Кременецького району, викладачки Кременецької обласної 
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Богдани Гуменюк. 

 

87. Золотнюк, А. Стимул на весь рік [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 4 жовт. — С. 8 : фот. — (Виставки). 

З 25 вересня до 14 жовтня у виставковому залі Тернопільського обласного художнього 

музею діятиме виставка виробів майстрів обласного осередку Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України «Традиційне мистецтво Тернопільщини». 

 

88. Кузишин, І. Змагались аматори [Текст] / І. Кузишин // Вільне життя плюс. — 2019. — 

8 листоп. — С. 5. — (Виставка).  

У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки в рамках 

конкурсу серед аматорів образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької. 
 

89. Обласний конкурс ім. Олени Кульчицької [Текст] // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 15 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У виставковому залі Тернопільського художнього музею відбувся обласний конкурс імені 
Олени Кульчицької серед аматорів образотворчого мистецтва Тернопільщини, 

організований управлінням культури облдержадміністрації та обласним методичним 

центром народної творчості. 

Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини 

90. Місце, де оживає історія [Текст] : у Тернополі відкрили музей національно-

визвольної боротьби // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 27 листоп. — 3 груд. — 

С. 3 : фот. кольор. — (PANORAMA).  

У Тернополі, напередодні Дня Гідності та Свободи, відкрито музей національно-

визвольної боротьби, облаштований у колишньому приміщенні школи мистецтв ім. 

І. Ґерети на вулиці Медовій. 
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91. Деркач, З. Євген Філь: «Ми зобов’язані зробити все, щоб зберегти героїчну 

спадщину» [Текст] / З. Деркач // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

27 листоп. — С. 5 : фот. — (...За Україну, за її волю!).  

У Тернополі, напередодні Дня Гідності та Свободи, відкрито «Музей національно-

визвольної боротьби Тернопільщини», облаштований у колишньому приміщенні школи 

мистецтв ім. І. Ґерети на вулиці Медовій. 

 

Бережанський музей книги 

92. Бідзіля, Т. У Бережанах «Смак осінньої любові» [Текст] / Т. Бідзіля // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 16 жовт. — С. 10 : фот. кольор. — 

(Репрезентації).  
У Бережанському музеї книги відбулася творча зустріч з поетесою, уродженкою с. Рай на 
Бережанщині Любомирою Олійник (Гаврилишин) під назвою «Голос моєї душі». 

 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей 

Володимира Гнатюка в с. Велеснів Монастириського району 

 
93. Черемшинська, Р. Іван Котляревський і Галичина [Текст] : до 250-річчя від дня 

народження / Р. Черемшинська // Культура і життя . — 2019. № 36—39, вересень. — 

С. 14 : фот. — (Сторінки історії).  
У фондах Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка 
зберігся примірник часопису «Галицький науково-літературний вісник» (Львів: НТШ, 

1898. — Т. IV, кн. II), який присвячений Іванові Котляревському та Іванові Франкові. 
 

94. Черемшинська, Р.  Пора закінчити мандрівку [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 29 листоп. — С. 8 : іл. — (Незабутні).  
У етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка діє книжково-світлинно-

ілюстративна виставка «Григорій Сковорода» за матеріалами якої проводяться тематичні 
екскурсії «Світ ловив мене, але не впіймав...». 

 

95. Черемшинська, Р. Родом із Лемківщини [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 25 жовт. — С. 2 : фот. — (До 110-річчя від дня народження). 

У четвертій кімнаті Велеснівського етнографічного меморіального музею Володимира 
Гнатюка діє велика світлинно-книжкова ювілейна виставка «Богдан-Ігор Антонич» (до 

110-річчя видатного письменника). 
 

96. Черемшинська, Р. Серце вільне та пісенне [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 6 : фот. — (До 90-річчя від дня народження Дмитра 
Павличка). 

У Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї імені Володимира Гнатюка 
розгорнуто ювілейну виставку «Дмитро Павличко» з нагоди 90-річчя видатного поета. 
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97. Черемшинська, Р. Яків Головацький і Тернопільщина [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 6 груд. — С. 6. — (До 205-річчя від дня народження).  

З 1 вересня 1968 року в розділі «Руська трійця» Етнографічно-меморіального музею 

Володимира Гнатюка діє експозиція матеріалів, присвячених перебуванню Якова 
Головацького на Тернопільщині, світлин, унікальних прижиттєвих видань ювіляра.  
 

98. Черемшинська, Р. «Я наш народ цілим серцем люблю...» [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 5 : фот. — (Неперебутні). 
Про матеріали із фондів музею імені Володимира Гнатюка, що розповідають про життя й 

діяльність письменника Юрія Федьковича та його творчі зв’язки з Володимиром 

Гнатюком. 

 

99. Черемшинська, Р. «Я не співець чудовної природи...» [Текст] : до 155-річчя від дня 

народження Павла Грабовського / Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2019. — 

29 листоп. — С. 6. — Ювілей).  

З нагоди 155-річчя від дня народження Павла Грабовського, в етнографічно-

меморіальному музеї Володимира Гнатюка розгорнуто виставку, матеріали якої 
розповідають про життя і творчу спадщину великого поета. 

 

Кременецький обласний історико-меморіальний музей Юліуша Словацького 

100. Сеніна, Т. Щедрий на події і враження під егідою поета-романтика [Текст] / 

Т. Сеніна // Вільне життя плюс. — 2019. — 18 жовт. — С. 5 : фот. — (Діалог двох 

культур).  
4—8 вересня 2019 року на базі обласного літературно-меморіального музею Юліуша 
Словацького у Кременці проходив традиційний міжнародний літературно-мистецький 

форум «Діалог двох культур». 

Денисівський районний краєзнавчий музей 

101. Савак, Б. Урожай творчого лану Богдана Кусеня [Текст] / Б. Савак // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. 3 : фот. — (Ювілей).  

У Денисівському краєзнавчому музеї відбулася презентація книжок, відповідальним за 
випуск яких є Богдан Кусень — засновник та голова Тернопільського обласного 

літературно-просвітницького товариства імені Богдана Лепкого, видавець та літературний 

редактор понад 60 книжок, виданих при товаристві. 
 

Інші музеї 
 

102. Бідзіля, Т. Борщівські вишиванки — в Бережанах [Текст] / Т. Бідзіля // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 10 : фот. кольор.  

За сприяння Клубу бережанських вишивальниць та колекціонерки Віри Матковської у 
Бережанському краєзнавчому музеї відбулися виставки «Борщівська сорочка». 
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103. Бідзіля, Т. «Вінок культур» [Текст] : гучно відзначили свято в старовинному 
Бережанському замку / Т. Бідзіля // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2019. — 9 жовт. — С. 7 : фот.  

У Бережанському замку відбулося святкове дійство — культурно-мистецька програма 
«Вінок культур», а також поетичний перформанс, містечко народних ремесел, 

туристично-інформаційна платформа, дитяча поляна, майстер-класи, театралізована 
композиція, концерти сучасних гуртів. 
 

104. Бідзіля, Т. Насолоджувалися барвами вишиття [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 1 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). ; // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 листоп. — С. 10 : 

фот. кольор.  

У Бережанському краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки самодіяльної 
мисткині Галини Поглод «Барви рідної домівки». 

 

105. Вандзеляк, Г. Тут кожен експонат дихає минувшиною... [Текст] / Г Вандзеляк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 30 жовт. — С. 2 : фот.  

Про Кременецький районний краєзнавчий музей, його історію, сьогодення та 
перспективи. 

 

106. Гумницька, Н. «Музикальна Кам’яниця» — жива душа Соломії Крушельницької 
[Текст] / Н. Гумницька // 18—19 жовт. — С. 13 : фот. — (Дата). 

З нагоди 30-річчя функціонування Музично-меморіального музею Соломії 
Крушельницької у Львівському будинку вчених відбулася урочиста академія за участі 
представників родини Соломії Крушельницької: композитора Мирослава Скорика. поета 
і перекладача Андрія Содомори та ін. 

 

107. Золотнюк, А. Створять скансен черняхівського поховання [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 8 : фот. — (А що у вас?). 

Про проект «Створення музею-скансену черняхівської культури» у с. Чернелові-Руському 

Байковецької ОТГ, неподалік Тернополя. 
 

108. Каспрук, В. Яків Головацький і Заліщанщина [Текст] / В. Каспрук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 25 жовт. — С. 8 : фот. — (До 205-річчя з дня народження).  

17 жовтня виповнилося 205 років від дня народження Якова Головацького (1814—

1888) — відомого священника, лінгвіста, публіциста, члена «Руської трійці». Про його 

перебування на Заліщанщині та Чортківщині розповідають матеріали Заліщицького 

районного краєзнавчого музею. 

 

109. Ковцун, О. Поетичне чаювання в музеї [Текст] / О. Ковцун // Вільне життя плюс. — 

2019. — 8 листоп. — С. 6 : фот. — (Народження традиції).  
У комунальному меморіальному музеї-садибі Леся Курбаса в с. Старий Скалат 
Підволочиського району відбулися поетичні читання «Поетичне чаювання в музеї Леся 
Курбаса».  

 

110. Манюк О. Місцями козацької слави [Текст] / О. Манюк // Слово Просвіти. — 2019. — 

21—27 листоп. — С. 7.  

В історико-краєзнавчому музеї «Зборівська битва» відбулася Всеукраїнська науково-

практична конференція «Історія козацтва та його роль в українському державотворенні», 

присвячена 370-ій річниці Зборівської битви. 
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111. Мичко, С. Культура з-під землі [Текст] : на Західній Україні з’явиться унікальний 

музей / С. Мичко // Україна молода. — 2019. — 1 жовт. — С. 3 : фот. — (Планів 

громаддя). 

Про проект «Створення музею-скансену черняхівської культури» у с. Чернелові-Руському 

Байковецької ОТГ, неподалік Тернополя. 
 

112. Савчук, Г. Унікальний музей-майстерня [Текст] / Г. Савчук // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 22 листоп. — С. 3 : фот. — (Акценти).  

Про плани реорганізації Теребовлянського музею-майстерні та його участь у грантових 

програмах, зокрема в конкурсному проекті «Український культурний фонд» («Створюємо 

інноваційний культурний проект»). 

 

113. Следзінська, Л. З журбою радість обнялась...Пам’яті Володимира Луціва [Текст] / 

Л. Следзінська // Слово Просвіти. — 2019. — 10—16 жовт. — С. 7 : фот. — (Нашого 

цвіту...).  

Пам’яті Володимира Луціва — видатного співака і бандуриста, публіциста, громадського 

діяча, мецената, уродженця Надвірної Івано-Франківської області. В музеї Кременецької 
районної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» є чимало матеріалів про 

життя й діяльність Володимира Луціва, його зв’язки з Кременеччиною. 
 

Національний заповідник «Замки Тернопілля» 

114. Брегін, О. Знайдено скарб монет [Текст] / О. Брегін, О. Пришляк // Культура і 
життя . — 2019. — 30 серп. — С. 16 : фот. кольор. — (Післямова).  
2 серпня 2019 року на території двору монастиря оо. Бернардинів у м. Збараж було 

виявлено скляну посудину, наповнену монетами (Республіки Польща) міжвоєнного 

періоду 1923—1939 рр. 

115. Вандзеляк, Г. Бальзак назвав Вишнівецький палац волинським Версалем [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 листоп. — С. 4 : фот. — 

(Наш край).  

Про історію палацового комплексу Вишнівецьких у м. Вишнівець Збаразького району, 
який з 2005 року належить до Національного заповідника «Замки Тернопілля». 

 

ТЕАТРИ 

 
116. Мельничук, Б. Виставам за його п’єсами аплодувала вся Україна [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 листоп. — С. 3 : фот. — 

(Неперебутні).  
Пам’яті Ярослава Верещака — письменника, театрознавця і критика, автора понад 40 

драматичних творів, п’єси якого «Брате мій!...» і «Весільний генерал» йшли також на сцені 
Тернопільського обласного музично-драматичного театру (нині — академічному 

драматичному) театрі ім. Т. Шевченка. 
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117. Садовська, Г. Гетьман українського театру [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 листоп. — С. 2 : фот. — (Ювілей).  

З нагоди 80-літнього ювілею Федора Стригуна — головного режисера Львівського 

національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, 
академіка, народного артиста України, лауреата Національної премії імені Тараса 
Шевченка. Федір Стригун є незмінним головою журі Всеукраїнського фестивалю 

«Тернопільські театральні вечори. Дебют», автором багатьох вистав, поставлених на сцені 
Тернопільського національного академічного українського драматичного театру імені 
Т. Г. Шевченка. 
 

118. Уперше в Тернополі: «Великий льох» Шевченка прозвучить англійською [Текст] // 

Нова Тернопільська газета. — 2019. — 2—8 жовт. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

В Українському домі «Перемога» відбудеться вистава-перформанс англійською мовою 

«Great Vault» за однойменною поемою Т. Г. Шевченка «Великий льох». 

 

Тернопільський академічний обласний український 

 драматичний театр імені Т. Г. Шевченка 

 

119. Бурма, В. Рівняймося на героїв [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2019. — 

20 груд. — С. [1] : фот. — (Пам’ятаймо, шануймо, любімо). 

У  Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені 
Т. Г. Шевченка вдруге відбулася урочиста церемонія «Доброволець Тернопільщини», в 
якій взяли участь воїни ООС, громадські активісти, художні колективи Тернопільщини. 

 

120. До нас їде «Бог скрипки» Олександр Божик [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 4—10 груд. — С. 6 : фот. — (KULTURA).  

11 січня 2019 року у Тернопільському академічному обласному українському 

драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбудеться концерт скрипаля-віртуоза, 
композитора, шоумена Олександра Божика. 
 

121. Дякуємо за мужність і жертовність: у Тернополі започаткували орден «Лицарський 

хрест добровольця» [Текст] // Наш день. — 16—22 жовт. — С. 3 : фот. кольор. 

У День захисника України, 14 жовтня, у Тернопільському академічному обласному 

драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулась перша в області церемонія 
нагородження «Доброволець Тернопільщини». 

 

122. «Мартин Боруля»: улюблена класика на новий лад [Текст] // Номер один. — 2019. — 

2—8 жовт. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

Виставою «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого Тернопільський академічний 

обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка відкрив новий театральний 

сезон. 

 

123. Процюк, В. Актор фільму «Іловайськ — 2014» Володимир Процюк : «Ти сидиш у 

Тернополі, займаєшся своїми справами, а на сході молоді пацани жертвують собою, 

бо по-іншому не вміють» [Текст] : [інтерв’ю з актором Тернопільського академічного 

обласного українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, актором фільму 

«Іловайськ — 2014» Володимиром Процюком] / [розмовляла] С. Вершигора // Номер 

один. — 2019. — 30 жовт. — С. 14 : фот. кольор. — (Культура).  
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124. Сагаль, О. За виставу про Шевченка — на Шевченківську премію! [Текст] / 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 13—19 листоп. — С. 6 : фот. — 

(KULTURA).  
Драматична містерія «Тарас» Тернопільського академічного обласного українського 

драматичного театру імені Т. Г. Шевченка увійшла до переліку робіт, що претендують на 
найпрестижнішу державну нагороду — Шевченківську премію у номінації «Театральне 
мистецтво». 

 

125. Шот, М. Чи перевівся Мартин Боруля? [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2019. — 30 жовт. — С. 15 : фот. кольор. — (Прем’єра вистави).  

Виставою «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого Тернопільський академічний 

обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка відкрив новий театральний 

сезон. 

 

126. Як «шевченківці» з виставою про Шевченка у Хмельницькому всі нагороди зібрали! 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 23—29 жовт. — С. 6 : фот. — 

(KULTURA).  

13—20 жовтня 2019 року у Хмельницькому відбувався театральний фестиваль «Starytskyi 

Theatre Fest — 2019». Тернопільський академічний обласний драматичний театр 

ім. Т. Г. Шевченка представив драматичну містерію «Тарас» режисера Олега Мосійчука, 
який отримав диплом фестивалю «За кращу режисуру». 

Всеукраїнський театральний фестиваль 

«Тернопільські театральні вечори. Дебют» 

 
127. Островська, Л. Сімнадцята миттєвість Мельпомени [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 10 : фот. кольор. 

Про підсумки XVII Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. 

Дебют». 

 

128. Федір Стригун: «Поки є «Тернопільські театральні вечори», доти є в Тернополі 
театр» [Текст] : [інтерв’ю з народним артистом України, головою експертного журі 
XVII Всеукраїнського театрального фестивалю «Тернопільські театральні вечори. 

Дебют» Федором Стригуном] / [розмовляла] Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 

2019. — 9 жовт. — С. 4 : фот. кольор. — (Відлуння фестивалю). 

Про творчі підсумки та перспективи Всеукраїнського театрального фестивалю 

«Тернопільські театральні вечори. Дебют».  

 

 

Інші театри 

 
129. Гаврилюк, В. У Загайцях поставили п’єсу земляка [Текст] / В. Гаврилюк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 10. 

У с. Великих Загайцях Шумського району у постановці місцевої самодіяльної театральної 
трупи відбулася прем’єра вистави «По смерті помирилися» за п’єсою Григорія Туми. 
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ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 

Тернопільська обласна філармонія 

 

130. Костишин, Л. Сольний концерт Оксани Малецької [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 20 груд. — С. 2 : фот. — (До 80-річчя філармонії). 
У рамках 80-річчя Тернопільської обласної філармонії відбувся сольний концерт Оксани 

Малецької (сопрано) за участю Вадима Дарчука (баритон) й академічного симфонічного 

оркестру філармонії під орудою заслуженого діяча мистецтв Мирослава Кріля. 
 

131. Наталя Присіч: «Спів — це любов! [Текст] : співачка запрошує на сольний концерт // 

Нова Тернопільська газета. — 2019. — 13—19 листоп. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

17 листопада 2019 року у Тернопільській обласній філармонії відбудеться сольний 

концерт народної артистки України Наталії Присіч. 

 

132. Пісні лунали у храмі [Текст] / Т. Бідзіля // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 23 жовт. — С. 9 : фот.  

У костелі Святих апостолів Петра і Павла в Бережанах відбувся благодійний концерт в 
рамках мистецького проекту «Резонанс». Участь у концерті взяли артисти Тернопільської 
обласної філармонії Володимир Шагай (баритон), Віталій Бобровський (фортепіано). 

 

133. Садовська, Г.  Щаслива мить, де і радість, і сльоза [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 4 груд. — С. 6 : фот. кольор. — (Третій сольний).  

У Тернопільській обласній філармонії відбувся третій сольний концерт народної артистки 

України, лірико-драматичного сопрано Наталії Присіч. 

 
 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 

 
134. Владика Теодор (Мартинюк): «Христос ніколи не дозволить, щоб Церква 

залишилася без пастирів» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

27 листоп. — С. [1] : фот. кольор 

24 листопада 2019 року у Палаці культури «Березіль» відбулася урочиста академія з 
нагоди 30-ліття виходу УГКЦ з підпілля. 
 

135.  Мудра, О. Лем би в серці не гасла пам’ять і любов [Текст] / О. Мудра // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 4 груд. — С. 3 : фот. кольор. — (Пам’ять). 
У Палаці культури «Березіль» ім. Л. Курбаса відбувся урочистий вечір з нагоди 

відзначення 75-ї річниці початку виселення українського народу з території Польщі. 

136. Надала, Х. «Твій світ» від «Тріоди» [Текст] / Х. Надала // Вільне життя плюс. — 

2019. — 18 груд. — С. 16 : фот. — (Що у вас?). 
У Палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса вокальний гурт «Тріода» представив 
нову авторську програму «Твій світ» та новий кліп «Відчуваю». 
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137. У Тернополі урочисто відзначили 80-річчя Центру творчості дітей та юнацтва 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 25—31 груд. — С. 11 : фот. — (MIKS). 

З нагоди 80-річчя комунального закладу Тернопільської міської ради «Центр творчості 
дітей та юнацтва», у Палаці культури «Березіль» відбувся святковий творчий концерт 
педагогів і вихованців закладу, а також презентація виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

Український дім «Перемога» 

 

138. Антонюк, Г. «Учить історія народу, як біографія твоя» [Текст] / Г. Антонюк // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 груд. — С. 7 : фот. 

В Українському домі «Перемога» відбувся літературно-мистецький вечір «Учить історія 
народу, як біографія твоя», приурочений до 30-річчя Тернопільської обласної 
правозахисної організації «Меморіал» ім. В. Стуса. 
 

139. Артбуки не прості, а...рекордні! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. —  

2—8 жовт. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 
В Українському домі «Перемога» представили колекцію з 69 унікальних артбуків, над 

якими працювали бібліотекарі дванадцяти тернопільських міських бібліотек. 

 

140.  «Тернопіль — місто, яке надихає» [Текст] // Наш день. — 2019. —  

27 листоп.—3 груд. — С. 20 : фот. кольор. 

У Тернополі, в Палаці культури «Березіль» відбувся концерт співачки, народної артистки 

України Оксани Пекун «Душа моя», приурочений до 25-річчя творчої діяльності. 
 

141. Чубата, Д. «Він писав сонячним променем на небі» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 листоп. — С. 5 : фот. — (Обрії «Просвіти»).  

В Українському домі «Перемога» відбулася імпреза «А пісня йде, минаючи кордони, крізь 
урагани, кризи, снігопад» на вшанування пам’яті Василя Ярмуша — поета-шістдесятника, 
прозаїка, культурно-громадського діяча, уродженця села Острів. 
 

142. Чубата, Д. Не дає забути героїв «Меморіал» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 20 груд. — С. 5. — (Ювілей). 

В Українському домі «Перемога» відбувся літературно-мистецький вечір «Учить історія 
народу, як біографія твоя», приурочений до 30-річчя Тернопільської обласної 
правозахисної організації «Меморіал» ім. В. Стуса. 
 

143. Шот , М. Для щасливої родини — колекція екокостюмів [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 5 : фот. — (Виставки). 

В Українському домі «Перемога» діяла виставка флористичних екокостюмів «Щаслива 
українська родина» (авторка — Наталія Пташник, майстер виробничого навчання вищого 

професійного училища сфери послуг і торгівлі). 
 

Інші клубні заклади 

 

144. Блаженко, А. Хороша байка — як життя. Але життя — не байка... [Текст] / 

А. Блаженко // Золота Пектораль. — 2015. — № : 1—2 (29—30) : Чортків і околиці. — 

С. 77—78 : фот. 

У Чортківському районному будинку культури відбувся вечір пам’яті українського 

письменника-байкаря, випускника Чортківської ЗОШ № 1, Анатолія Гарматюка. 
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145. Вандзеляк, Г. Перший музей Богдана Гаврилишина [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2019. — 1 листоп. — С. [1] : фот.  

У будинку культури селища Коропець Монастириського району відкрито кімнату-музей 

Богдана Гаврилишина — канадського та швейцарського економіста українського 

походження, громадського діяча та мецената. 
 

146. Киричук, Г. Її чарівно-солов’їний голос [Текст] / Г. Киричук // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 6 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера).  

У Козівському районному будинку культури відбувся творчий вечір «Я запрошую вас, 
друзі, на гостину!» з нагоди 30-річчя творчої діяльності Світлани Андрушків — співачки, 

заслуженого працівника культури України. 

 

147. Костишин, Л. Кутковецькі вечорниці: душа співала! [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 29 листоп. — С. 8 : фот. — (Традиції).  
В будинку культури мікрорайону Тернополя «Кутківці» відбулися вечорниці «Щоб душа 
співала». 

 

148. Семеняк, В. «Два зайці» розвеселили великогаївчан [Текст] / В. Семеняк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 4 груд. — С. 10 : фот. кольор.  

На сцені Народного дому с. Великі Гаї Тернопільського району у постановці аматорського 

театру Великогаївськогї ОТГ відбулася прем'єра вистави Михайла Старицького «За двома 
зайцями). 

 

149. У Панасівці вшанували вояків УПА [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 27 листоп. — С. 5 : фот. — (Пам’ять). 

У будинку культури с. Панасівка Зборівського району відбувся вечір пам'яті, присвячений 

патріотам ОУН і УПА, які загинули у бою з радянськими військами  26—27 листопада 
1944 року в околицях села. 
 

КІНО 
  
150. Золотнюк, А. Документальні фільми зі всього світу [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 1 листоп. — С. [1]. — (Фестиваль).  

На Тернопільщині відбудеться ряд заходів в рамках XVI Мандрівного міжнародного 

фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. 

 

151. Мельник, М. Життя людини у короткометражному фільмі, який знімають на 
телефон [Текст] : [інтерв’ю з тернопільським режисером, сценаристом Максимом 

Мельником] / [розмовляла] О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 16 жовт. — 

С. 17 : фот. — (Кіно).  

Про зйомки фільму тернопільського режисера, сценариста, кінооператора Максима 
Мельника «One life». 

 

152. Мичко, С. Наші люди в Голлівуді [Текст] : у «файному місті» готуються до 
міжнародного кінофоруму / С. Мичко // Україна молода. — 13 листоп. — С. 13. — 

(Подія). 

У Тернополі стартує традиційний міжнародний фестиваль-форум «КіноХвиля». 
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153. Островська, Л. «Найкрутіші актори так не зіграли б...» [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 6 листоп. — С. 10 : 

фот. кольор. — (Тріумфальний дебют).  

У Тернополі відбулася прем’єра документальної трагікомедії режисерки Надії Парфан 

«Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго», створеного за підтримки Держагентства 
України з питань кіно. 

 

154. «Соловей співає. Доки голос має» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

6 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
9 грудня у кінотеатрі «Палац кіно» м. Тернополя відбудеться прем’єра документального 

фільму «Соловей співає. Доки голос має», присвяченого сучасній конфронтації довкола 
мовного питання в Україні. 

Всеукраїнський фестиваль-форум «КіноХвиля» 

 
155. З України — до Голлівуду [Текст] : у Тернополі сьогодні стартує IV Міжнародний 

форум «КіноХвиля» // Наш день. — 2019. — 13—19 листоп. — С. 4 : фот. — 

(Культура).  

Програма традиційного фестивалю-форуму «КіноХвиля», який проходитиме  
13—15 листопада 2019 року в Тернополі. 
 

156. Калачик, Ю. «КіноХвиля» а-ля...Голлівуд! [Текст] / Ю. Калачик // Нова 
Тернопільська газета. — 2019. — 20—26 листоп. — С. 6 : фот. — (KULTURA).  

13—15 грудня у Тернополі відбувся IV Міжнародний кінофорум «Filmwave» 

(«КіноХвиля»). 

 

157. КіноХвилюються всі! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. —  

6—12 листоп. — С. 6. — (KULTURA). 

13—15 листопада 2019 року у Тернополі проходитиме традиційний фестиваль-форум 

«КіноХвиля». 
 

158. Миколайчук, Н. Місто накрила «КіноХвиля» [Текст] / Н. Миколайчук // Голос 
України. — 2019. — 15 листоп. — С. 7. — (Новини). 

 Завершується IV Міжнародний фестиваль-форум «КіноХвиля», що тривав у Тернополі 
три дні під гаслом «З України до Голлівуду». 

 

159. Мичко, С. Наші люди в Голлівуді [Текст] : у «файному місті» готуються до 
міжнародного кінофоруму / С. Мичко // Україна молода. — 13 листоп. — С. 13. — 

(Подія). 

У Тернополі стартує традиційний міжнародний фестиваль-форум «КіноХвиля». 

 

160. Олійник, Д. У Тернопіль на показ фільму «З України до Голлівуду» приїхав лауреат 
«Оскара» [Текст] / Д. Олійник // RIA плюс. — 2019. — 20 листоп. — С. 21 : 

фот. кольор. — (Прем’єра).  
Про підсумки IV Міжнародного форуму «КіноХвиля», що тривав у Тернополі  
13—15 листопада під гаслом «З України до Голлівуду».  

 

161. Островська, Л. Американська мрія, втілена українцями [Текст] / Л. Островська // 
Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 4 груд. — С. 10 : фот. кольор.  

13—15 листопада 2019 року у Тернополі відбувся IV Міжнародний кінофорум «Filmwave» 

(«КіноХвиля»). 
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162. Попович, В. На три дні Тернопіль стане столицею кіно [Текст] / В. Попович // 

Номер один. — 2019. — 13 листоп. — С. 6 : фот. кольор. — (Культура).  

13—15 листопада 2019 року у Тернополі проходитиме IV Міжнародний фестиваль-форум 

«КіноХвиля». 

 

163. Садовська, Г.  Три дні Тернопіль кінохвилило [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 листоп. — С. 5 : фот. — (Думки і враження).  

Про підсумки IV Міжнародного форуму «КіноХвиля», що тривав у Тернополі  
13—15 листопада під гаслом «З України до Голлівуду». 

 
164. Ушакова, В. Як фестивалили на «КіноХвилі»: повні зали, море фільмів та незабутні 

емоції [Текст] / В. Ушакова // Номер один. — 2019. — 20 листоп. — С. 14 : 

фот. кольор. — (Культура). 

Про підсумки IV Міжнародного форуму «КіноХвиля», що тривав у Тернополі  
13—15 листопада під гаслом «З України до Голлівуду». 

 

165. «Я думаю, що нам, українцям, уже не треба буде виїжджати в Америку, а тут буде 
свій Голлівуд» [Текст] // Наш день. — 2019. — 20—26 листоп. — С. 5 : фот. — 

(Культура). 
Про підсумки IV Міжнародного форуму «КіноХвиля», що тривав у Тернополі  
13—15 листопада під гаслом «З України до Голлівуду».  

Кінотеатр «Сінема Сіті» 

 

166. Коли «Ціна правди» — життя [Текст] : у Сінема Сіті репрезентували історичний 

трилер про Голодомор // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 4—6 груд. — С. 6 : 

фот. — (KULTURA). 

З 28 листопада до 11 грудня у Тернополі в кінотеатрі «СінемаСіті» у прокаті фільм про 

Голодомор «Ціна правди» польської режисерки Аґнєшки Голланд (у польській версії — 

«Громадянин Джонс», англійська назва фільму — «Mr. Jones». 

 

167. Комедія з післясмаком [Текст] : у Тернополі — допрем’єрний показ фільму «Мої 
думки тихі» // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 18—24 груд. — С. 6 : фот. . — 

(KULTURA). 

12 грудня у Тернополі в кінотеатрі «Сінема Сіті» відбувся допрем’єрний показ кінострічки 

«Мої думи тихі» (режисер Антоніо Лукіч), який отримав приз журі на 54-ому 

кінофестивалі у Карлових Варах (Чехія) і низку відзнак на Х Одеському міжнародному 
кінофестивалі. 
 

168. Корпан, Н. «Ціна правди»: як знімали історичний трилер про Голодомор [Текст] / 

Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 4 груд. — С. 16 : фот. кольор. — (Кіно).  

З 28 листопада до 11 грудня у Тернополі в Сінема Сіті у прокаті фільм про Голодомор 

«Ціна правди» польської режисерки Аґнєшки Голланд (у польській версії — «Громадянин 

Джонс», англійська назва фільму — «Mr. Jones»). 

 

169. Садовська, Г. Дивіться, у кого жива душа [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 4 груд. — С. 6 : фот. кольор. — (Кінопрем’єра).  

З 28 листопада до 11 грудня 2019 року у Тернополі в Сінема Сіті відбуватиметься показ 
фільму про Голодомор «Ціна правди» польської режисерки Аґнєшки Голланд (у польській 

версії — «Громадянин Джонс», англійська назва фільму — «Mr. Jones»). 
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170. Островська, Л. «Ціна правди»: оголений нерв трагедії [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 11 груд. — С. 10 : 

фот. кольор. — (Всеукраїнська прем’єра). 

З 28 листопада до 11 грудня у Тернополі, в кінотеатрі «Сінема Сіті» відбулася 
всеукраїнська прем’єра копродукційного україно-польсько-британського фільму про 

Голодомор «Ціна правди» польської режисерки Аґнєшки Голланд, який уже став 
переможцем 10-го конкурсу кінопроєктів Держкіно в категорії «Тематичні ігрові фільми». 

 

171. Садовська, Г. Чим захоплює «Чорний ворон» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 18 груд. — С. 6 : фот. кольор. — (Кінопрем’єра). 

Про враження від перегляду художнього фільму «Чорний ворон» (за однойменним 

романом Василя Шкляра), прем’єрний показ якого відбувся у кінотеатрі «Сінема Сіті». 

 

172. Штангей, В. Тернопільські підлітки у пригодницькому фільмі. [Текст] / 

В. Штангей // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 16 жовт. — С. 10 : 

фот. кольор.  

У тернопільському «Сінема Сіті» відбувся прем’єрний показ пригодницького 

українського фільму «Фокстер&Макс» режисера Анатолія Матешка. 
 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Початкові мистецькі навчальні заклади 

173. Бібик, Р. Кременецька школа мистецтв отримала друге життя [Текст] / Р. Бібик // 

Номер один. — 2019. — 2 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — (Новини). 

Про реконструкцію приміщення Кременецької школи мистецтв імені Михайла 
Вериківського. 

 

174. Миколайчук, Н. У Заводській громаді відкрили оновлену школу мистецтв [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2019. — 19 груд. — С. 6 

У Селищі Заводське Чортківського району відкрили оновлене приміщення Школи 

мистецтв, відремонтованого за підтримки Програми USAID DOBRE. 

 

175. Романська, Г. Конференція для музикантів-теоретиків [Текст] / Г. Романська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 15 листоп. — С. 5. — (Підвищення кваліфікації).  
У Тернопільській музичній школі № 1 ім. В. Барвінського відбулася методична 
конференція, організована навчально-методичним кабінетом Тернопільського обласного 

методичного центру народної творчості. 
 

176. Стець, Н. Конференція для вокалістів-хоровиків [Текст] / Н. Стець // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 29 листоп. — С. 2. — (Удосконалюймося). 

У Тернопільській музичній школі № 2 ім. М. Вербицького відбулася методична 
конференція викладачів вокально-хорових дисциплін мистецьких шкіл області.  

: 
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ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

177. Втрачені пам’ятки — на інтерактивній карті [Текст] // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 18 груд. — С. 2 : фот. — (Про важливе) 
З метою привернути увагу суспільства до багатої спадщини краю, Благодійний фонд 

MagneticOne.Org спільно з MagneticOne Municipal Technolоgies створили електронний 

картографічний ресурс — Інтерактивну карту втрачених історико-архітектурних пам'яток 
Тернопілля. 
 

178. Жук, Г. Казимир Патриляк: увічнений у пам’яті й граніті [Текст] / Г. Жук // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 20 груд. — С. [1] : фот. — (Подія). 

15 грудня 2019 року у с. Гаї-Розтоцькі Зборівського р-ну відбулися урочистості з нагоди 

відкриття пам'ятної дошки видатному землякові — відомому українському вченому-
нафтохіміку, доктору хімічних наук, професору, лауреату Державної премії України в 
галузі науки і техніки Казимиру Патриляку (1938—2015). 

 

179. Жук, Г. Людина, що не боялася експерименту [Текст] / Г. Жук // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 20 груд. — С. [1] : фот. 

15 грудня 2019 року у с. Гаї-Розтоцькі Зборівського р-ну відбулися урочистості з нагоди 

відкриття пам’ятної дошки видатному землякові — відомому українському вченому-
нафтохіміку, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки 

Казимиру Патриляку (1938—2015). 

 

180. Золотнюк, А. Серцевина Бучача [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 20 груд. — С. 8 : фот. — (Мандрівка вихідного дня). 

Про історію і сьогодення Бучацької ратуші — пам’ятки архітектури XVIII століття 
(архітектор — Бернард Меретин, скульптор — Іоанн-Георг Пінзель). 
 

181. Козар, І. Історичну грамоту знайшли під час реставраційних робіт теребовлянської 
ратуші [Текст] / І. Козар, В. Попович // Номер один. — 2019. — 20 листоп. — С. 3 : 

фот. кольор. — (Новини).  

У Теребовлі, під час ремонтних робіт, у верхній частині вежі міської ратуші було знайдено 

грамоту, виконану на листі вичиненої шкіри з декоративним оздобленням. Грамоту 
створено у 1938 році до 20-ї річниці Незалежності Польщі. 
 

182. Миколаєнко, Г. Грамота з минулого княжої Теребовлі [Текст] / Г. Миколаєнко // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 20 листоп. — С. 7 : фот.  

У Теребовлі, під час ремонтних робіт, у верхній частині вежі міської ратуші було знайдено 

грамоту, виконану на листі вичиненої шкіри з декоративним оздобленням. 

 

183. Миколайчук, Н. З повагою до вчителів [Текст] / Н. Миколайчук // Голос України. — 

2019. — 21 груд. — С. 8 : фот. — (Новини). 

18 грудня у Тернополі поблизу спеціалізованої ЗОШ № 3, в рамках Громадського бюджету 

2018 урочисто відкрили скульптурну композицію «Пам'ятник вчителю». 

 

184. Савак, Б. На пошану героїв «Трощі» [Текст] / Б. Савак // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 7 : фот. — (З історії рідного краю).  

27 вересня на узбіччі дороги Городище-Зарваниця-Бучач, між селами Купчинці та Ішків 
Козівського району встановлено інформаційний пам’ятний знак на честь бою повстанців 
Служби безпеки ОУН Подільського краю із військами МДБ 29 червня—
1 липня 1947 року.  
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185. Степаненко, О. Роздуми перехожого під вежею Домініканського костелу [Текст] / 

О. Степаненко // Вільне життя плюс. — 2019. — 9 жовт. — С. 7 : фот. кольор. — 

(Підтримаймо!).  

Домініканський костел Святого Станіслава отців домініканців авторства архітектора Яна 
Сас-Зубжицького у Чорткові — пам’ятка містобудування і архітектури місцевого 

значення.  
 

186. Томчишин, Ю. Древня святиня Зборова [Текст] / Ю. Томчишин // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 6 листоп. — С. 4 : фот. — (Духовність).  

Церкву Новомучеників українського народу у Зборові внесено до реєстру національного 

культурного надбання Тернопільщини як пам’ятку архітектури місцевого значення. 
 

187. Томчишин, Ю. Учні — це пам’ятник учителю [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2019. — 26груд. — 2 січ. — С. [18]. — (Тернопільські новини). 

 

188. Томчишин, Ю. Як у нас 400 років тому книгу друкували [Текст] / Ю. Томчишин // 

Експрес. — 2019. — 21—28 листоп. — С. [18] : фот. кольор. — (Тернопільські новини). 

9 листопада 1619 року у селі Рохманові на Шумщині був видрукований збірник «Євангеліє 
Учительное» у друкарні ієромонаха та проповідника Кирила 
Транквіліона-Ставровецького. 

 

189. У Козові встановили пам’ятник жертвам Чорнобиля [Текст] // Наш день. — 2019. — 

25—31 груд. — С. 5 : фот. 

У смт. Козовій, напередодні Дня вшанування учасників ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС, відбулися урочисті заходи з нагоди відкриття пам’ятника жертвам 

Чорнобиля. 
 

190. У Тернополі відкрили пам’ятник вчителю [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 25—31 груд. — С. 3 : фот. кольор. — (SVJATO). 

18 грудня у Тернополі, поблизу спеціалізованої ЗОШ № 3, в рамках Громадського 

бюджету 2018 урочисто відкрили скульптурну композицію «Пам'ятник вчителю». 

 

191. Фото Кудринецького замку перемогло у Міжнародному фотоконкурсі [Текст] // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 груд. — С. 12 : фот. кольор. — (На 
завершення номера). 

Переможцем номінації «Найкраща фотографія Тернопільської області — 2019» — 

найбільшого у світі міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» — стала 
світлина замку XVII століття у селі Кудринці Борщівського району (автор фото — Сергій 

Рижков). 
 

192. 400 років тому в селі на Тернопільщині видали «Євангеліє Учительное» [Текст] // 

Наш день. — 2019. — 13—19 листоп. — С. 13 : фот. кольор. — (Суспільство).  

9 листопада 1619 року у селі Рохманові на Шумщині був видрукований збірник «Євангеліє 
Учительное» у друкарні ієромонаха та проповідника Кирила Транквіліона 
Ставровецького. 
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193. Штокало-Пархомчук, Я. Відкриття меморіалу євреям у Козовій [Текст] / 

Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2019. — 18 груд. — С. 11. — 

(Вшанування). 
У смт. Козова на вулиці Народичевській відкрито меморіал жертвам єврейского населення 
Козови, розстріляних нацистами в 1941—1943 роках, споруджений на кошти рабинського 

центру Європи. 

Проєкт «Бронзовий Тернопіль» 

194. Віконська, І. Тернопільського гімназійного цвіту по всьому світу [Текст] / 

І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2019. — 13 листоп. — С. 4 : фот. кольор. 

У Тернополі, в рамках проєкту «Бронзовий Тернопіль», біля бронзової моделі Першої 
тернопільської гімназії встановили скульптурну композицію, яка присвячена видатним 

випускникам та викладачам цього навчального закладу. 
 

195. Жайворонко, А. Леонід Бицюра: «Ми повернули до життя ще одну частину історії 
Тернополя» [Текст] / А. Жайворонко // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

13 листоп. — С. 3 : фот. кольор. — (Культура).  

 У Тернополі, в рамках проєкту «Бронзовий Тернопіль», біля бронзової моделі Першої 
тернопільської гімназії встановили бронзову скульптурну композицію, яка присвячена 
видатним випускникам та викладачам цього навчального закладу. 
 

196. Мичко, С. Машина часу [Текст] : на тернопільських вулицях продовжують 

з’являтися будівлі, яких давно нема / С. Мичко // Україна молода. — 2019. —  

15—16 листоп. — С. 3 : фот. — (Щоб пам’ятали).  

У Тернополі, в рамках проєкту «Бронзовий Тернопіль», біля бронзової моделі Першої 
тернопільської гімназії встановили бронзову скульптурну композицію, яка присвячена 
видатним випускникам та викладачам цього навчального закладу. Автори композиції — 

скульптор Дмитро Мулярчук і архітектор Борис Солонін. 

 

197. Томчишин, Ю. Історія Тернополя у бронзі [Текст] : у місті встановили міні-копію 

Великої Синагоги та площі Ринок, які знищили під час війни / Ю. Томчишин // Наш 

день. — 2019. — 20—26 листоп. — С. 13 : фот. кольор. — (Суспільство).  

У центрі Тернополя, в рамках проєкту «Бронзовий Тернопіль», встановлено бронзовий 

макет Великої синагоги (збудованої у 1622—1628 рр.), яку було зруйновано у 1944 році, а 
також макет площі Старий ринок, зруйнованої під час боїв за Тернопіль у Другій світовій 

війні. 
 

198. Томчишин, В. Пам’ятка, яку знищила війна [Текст] / В. Томчишин // Експрес. — 

2019. — 21—28 листоп. — С. [18]. — (Тернопільські новини).  

17 листопада у центрі Тернополя, в рамках проєкту «Бронзовий Тернопіль», встановлено 

бронзовий макет Великої синагоги (збудованої у 1622—1628 рр.), яку було зруйновано у 

1944 році, а також макет площі Старий ринок, зруйнованої під час боїв за Тернопіль у 
Другій світовій війні. 
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199. Турчак, О. У Тернополі тепер є мініатюра Старого ринку та Великої синагоги 

[Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 20 листоп. — С. 8 : фот. — (Історичні 
пам’ятки).  

17 листопада у центрі Тернополя, в рамках проєкту «Бронзовий Тернопіль», встановлено 

бронзовий макет Великої синагоги (збудованої у 1622—1628 рр.), яку було зруйновано у 

1944 році, а також макет площі Старий ринок, зруйнованої під час боїв за Тернопіль у 
Другій світовій війні. 
 

200. У Тернополі з’явилася синагога в мініатюрі [Текст] // Номер один. — 2019. — 

20 листоп. — С. 3 : фот. — (Новини).  

У Тернополі, біля морфологічного корпусу Тернопільського медичного університету 

імені І. Горбачевського, встановлено бронзовий макет Великої синагоги, яку було 

зруйновано у 1944 році, а також макет площі Старий ринок, зруйнованої під час боїв за 
Тернопіль у Другій світовій війні. 
 

201. Шот, М. Бронзовий Тернопіль [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2019. — 

21 листоп. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль). 

У центрі Тернополя, в рамках проєкту «Бронзовий Тернопіль», встановлено бронзовий 

макет Великої синагоги (збудованої у 1622—1628 рр.), яку було зруйновано у 1944 році, а 
також макет площі Старий ринок, зруйнованої під час боїв за Тернопіль у Другій світовій 

війн. 

202. Шот , М. Завдяки знахідці дізналися про ювілей ратуші [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 22 листоп. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль).  

У Теребовлі, під час ремонтних робіт, у верхній частині вежі міської ратуші було знайдено 

грамоту, виконану на листі вичиненої шкіри з декоративним оздобленням. Грамоту 
створено у 1938 році до 20-ї річниці Незалежності Польщі, у ній йдеться про історію 

будівлі магістрату (побудована у 1869 році). 
 

203. Шот, М. Послання з минулого в майбутнє [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2019. — 26 листоп. — С. 5. — (Несподівана знахідка).  

У Теребовлі, під час ремонтних робіт, у верхній частині вежі міської ратуші було знайдено 

грамоту польською мовою, виконану на листі вичиненої шкіри з декоративним 

оздобленням. Грамоту створено у 1938 році до 20-ї річниці Незалежності Польщі, у ній 

йдеться про історію будівлі магістрату (побудована у 1869 році). 
 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 

 Персональна виставка «Імагінаріум» Олега Шупляка в Парижі 

 
204. Бідзіля, Т. Картини Олега Шупляка на вернісажі в Парижі [Текст] / Т. Бідзіля // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 8 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина) ; // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 20 листоп. — С. 10 : 

фот. кольор.  

В Культурно-інформаційному центрі Посольства України у Франції (Париж) відкрито 

виставку робіт (картини із подвійним змістом «Двовзори») художника із Бережан Олега 
Шупляка. 
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205. Картини Олега Шупляка покажуть у Парижі [Текст] // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 16 жовт. — С. 2 : фот.  

17 жовтня у Культурному центрі при посольстві України у Франції відкриють виставку 
«Імагінаріум» відомого художника з Бережан Олега Шупляка. 
 

206. Мельничук, Б. Олегові Шупляку аплодували в Парижі [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 22 листоп. — С. 8 : фот. — (Знай наших!).  

Художник з Бережан Олег Шупляк представив у Парижі виставку своїх робіт із серії 
«Двовзори». 

 

207. Сагаль, О. Підкорюючи Париж! [Текст] : у Франції відкрилася виставка 
бережанського митця Олега Шупляка / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 23—29 жовт. — С. 6 : фот. — (KULTURA).  

Художник з Бережан Олег Шупляк представив у Парижі виставку своїх робіт із серії 
«Двовзори». 

 

Персональна виставка Івана Марчука «Іван Марчук. Секрети геніальності» 

208. Веремійчик, О. Секрети геніальності Івана Марчука [Текст] / О. Веремійчик // 

Українське слово. — 2019. — 12—24 жовт. — С. 20 : фот. — (Мистецтво).  

Художник Іван Марчук відкрив у київському мистецькому просторі «ARTAREA» свою 

виставку «Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука». 

 

209. Островська, Л. Портрет генія заховано в деталях [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 4 груд. — С. 10 : фот. кольор.  

У Культурно-мистецькому комплексі «Artarea» м. Києва діє діджитальна артінсталяція за 
мотивами робіт Івана Марчука — видатного художника, графіка, кераміста, уродженця 
Тернопільщини. 

 

210. Пилипенко, Георгій-Григорій. Народний художник: секрет геніальності [Текст] / 

Георгій-Григорій Пилипенко, В. Заїка // Урядовий кур’єр. — 2019. — 26 жовт. — 

С. 6 : фот. — (Мистецтво).  

У залах мистецького простору «ARTAREA» м. Києва до 15 грудня функціонуватиме 
виставка картин (сто невідомих творів живопису і графіка, пластика і роботи на дереві) 
художника Івана Марчука, уродженця Тернопільщини. 

 

211. Секрети геніальності митця із Москалівки [Текст] // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 30 жовт. — С. 10 : фот. кольор. 

Художник Іван Марчук відкрив у київському мистецькому просторі «ARTAREA» свою 

виставку «Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука».  

 

212. Чердинцева, А. Іван Марчук розкриває «Секрети геніальності» [Текст] / 

М. Баранівська // Дзеркало тижня. — 2019. — 26 жовт. — С. 16 : фот. кольор. — 

(Людина).  
У київському мистецькому просторі «ARTAREA» відкрилася масштабна виставка 
«Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука». 
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213. Чи буде музей Івана Марчука? [Текст] // Слово Просвіти. — 2019. — 19—25 груд. — 

С. 15 : фот. — (Палітра). 

У Культурно-мистецькому комплексі «Artarea» м. Києва діє діджитальна артінсталяція за 
мотивами робіт Івана Марчука — видатного художника, графіка, кераміста, уродженця 
Тернопільщини. 

*** 

214. Габруський, Л. Чортківський іконописець Володимир Шерстій [Текст] / 

Л.  Габруський // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 16 жовт. — 

С. 10 : фот. кольор.  

2018 року у Київській міській державній адміністрації було представлено виставку ікон 

народного художника України, іконописця з Чорткова Володимира Шерстія «Духовна 
спадщина українського народу», присвячену 1030-річчю Хрещення Київської Русі. 
 

215. Золотнюк, А. Душевні розписи на склі [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 13 груд. — С. 8 : фот. — (Виставка). 

У виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею відкрито персональну 
виставку кременецької художниці, мистецтвознавиці, педагога Олександри Панфілової. В 

експозиції представлено 59 творів у техніках олійного живопису, акварелі, розпису на 
склі. 
 

216. Кисильова, М. Буковинці ознайомилися з творами нашого земляка [Текст] / 

М. Кисильова // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 15 листоп. — С. 4. — 

(Неопалима купина).  

В приміщенні Чернівецької ОДА відкрито виставку робіт Василя Дем’яніва — художника-
живописця із Заліщицького району. 
 

217. Кисильова, М. Вражаючі картини живописця [Текст] / М. Кисильова // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 листоп. — С. 5 : фот. — (Згадаймо земляка).  

В приміщенні Чернівецької ОДА відкрито виставку робіт Василя Дем’яніва — художника-
живописця із Заліщицького району. 
 

218. Лижечка, О. Магія плівкових світлин [Текст] : [інтерв’ю з фотохудожником із 
Чорткова Орестом Лижечкою / [спілкувалася А. Золотнюк] // Вільне життя плюс. — 

2019. — 6 груд. — С. 2 : фот. — (Виставка).  

У  приміщенні Чортківської міської ради триває виставка чортківського фотографа Ореста 
Лижечки «Ностальгія за фотоплівкою», яку склали віддруковані вручну чорно-білі 
світлини сімдесятих—вісімдесятих років. 
 

219. Савчук, В. Уміння творити на склі [Текст] / В. Савчук // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 6 грудня. — С. 4 : фот. — (Фотоінформація).  
У виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею відкрито персональну 
виставку кременецької художниці, мистецтвознавиці, педагога Олександри Панфілової. 
 

220. Снітовський, О. Постануть гетьмани у галереї Шептицького [Текст] / 

О. Снітовський // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — 

С. 10 : фот. кольор. — (Живописний пленер у Зарваниці). 
У Марійському духовному центрі «Зарваниця» проходив Всеукраїнський мистецький 

пленер в рамках масштабного проекту, що діє на Тернопільщині вже шість років. 
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221. Художники з усієї України малювали в Зарваниці гетьманів [Текст] // Наш день. — 

2019. — 9—15 жовт. — С. 6 : фот.  

У Марійському духовному центрі в селі Зарваниця завершився шостий Всеукраїнський 

образотворчий пленер, участь в якому взяли художники з різних куточків України.  

 

Тернопільська галерея сучасного мистецтва «Бункермуз» 

222. Заморська, Л. Занурення у казку світла і тиші [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2019. — 18 груд. — С. 18 : фот. — (Виставки). 
У Тернопільській мистецькій галереї «Бункермуз» діє персональна виставка робіт 
львівської художниці Олени Каїнської «Світло приходить з тиші» 

223. Золотнюк, А. Відблиск відчуттів та емоцій [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 листоп. — С. 8. — (Виставка). 

У Тернопільській галереї сучасного мистецтва «Бункермуз» відкрито виставку 
«Відблиск» молодого художника з Києва Ярослава Леонця. 

 

224. Золотнюк, А. Закарпатське мистецтво у Тернополі [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 15 листоп. 

У Тернопільській галереї сучасного мистецтва «Бункермуз» відкрито експозицію 

закарпатських художників «Пікнік на узбіччі». 

 

225. Золотнюк, А. На вірші Василя Махна Гурт Nameless презентував альбом [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 2 жовт. — С. 7. — (Музика міста). 

У тернопільському «Бункермузі» відбулась презентація диска тернопільського гурту 

Nameless «Жовтий пес», пісні якого написані на вірші Василя Махна, уродженця 
Чорткова. 
 

226. Золотнюк, А. Як знайти себе? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

11 жовт. — С. 8 : фот. — (Виставки). 

У тернопільській галереї «Бункермуз» відкрилася виставка київських мисткинь Євгенії 
Антонової, Ольги Антонової та Олени Шибунової «Форма відчуттів». 

 

227. Островська, Л. «Поле для роздумів і розвою думки...» [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 листоп. — С. 10 : 

фот. кольор.  

У Тернопільській галереї сучасного мистецтва «Бункермуз» відкрито виставку 
«Відблиск» молодого художника-дальтоніка з Києва Ярослава Леонця. 
 

228. Островська, Л. «Світло приходить із тиші», або Філософія полотен Олени Каїнської 
[Текст] / Л. Островська // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 

18 груд. — С. 6 : фот. 

У Тернопільській мистецькій галереї «Бункермуз» відбувся вернісаж робіт львівської 
художниці Олени Каїнської «Світло приходить з тиші». 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
229. Балюх, В. «Пам’ять жива, як і наш біль»: у Тернополі відкрили експозицію про 

майдани [Текст] / В. Балюх // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 

27 листоп. — С. 3 : фот. кольор.  

В державному архіві Тернопільської області відбулось відкриття документальної виставки 

«Майдан 2004. Євромайдан 2013—2014. Ціна гідності та свободи». 

 

230. Сулима, О. До Дня Гідності та Свободи [Текст] / О. Сулима // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 29 листоп. — С. 2 : фот.  

В державному архіві Тернопільської області відбулось відкриття документальної виставки 

«Майдан 2004. Євромайдан 2013—2014. Ціна гідності та свободи». 

 

231. У обласному архіві розповіли, як вивчати історію Волині [Текст] // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 15 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Державному архіві Тернопільської області відбулась презентація першоджерел з історії 
Волині за виданнями Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного 

заповідника (Кременецька земська книга за 1578 р., Студії і матеріали з історії Волині 
тощо) та важливих історичних документів минулого Волині за фондами держархіву. 
 

232. У Пронятині знайшли архів ОУН [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

18 жовт. — С. [1] : фот. 

У с. Пронятин Тернопільського району виявлено документи Організації українських 

націоналістів, які мешканці села Михайло та Мирослава Салюки передали в Державний 

архів Тернопільської області. 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 

 

233. А ви йдете...на «Культурні пікніки»? [Текст] : у Тернополі вперше — фестиваль 

мистецької освіти в розвазі // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 9—15 жовт. — 

С. 7.  

13 жовтня в Тернополі на театральному майдані вперше пройдуть  
«Культурні пікніки» — фестиваль едьютейнменту (освіти в розвазі) просто неба від 

місцевих закладів культури, мистецтв, дозвілля та креативних індустрій. 

 
234. Бандурка, І. Фестивальний Яблунів знову вітав гостей [Текст] / І. Бандурка // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 23 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Культура).  

20 жовтня у с. Яблуневі Гусятинського району відбувся III мистецький фестиваль «Золота 
осінь», ініціатором і організатором якого є поет-пісняр Іван Кушнір. 

 

235. Бідзіля, Т. У Бережанах смакували бограчем [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 4 : фот. — (Наш край). 
У Державному історико-архітектурному заповіднику в м. Бережани відбулася культурно-

мистецька програма «Вінок культур». 
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236. Війтик, Ю. Щаслива родина — міцна Україна [Текст] / Ю. Війтик // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 16 жовт. — С. 12 : фот. кольор. 

У Заліщицькому районному будинку культури відбувся районний фестиваль родинної 
творчості.  
 

237. Заморська, Л. Панночки і принцеси: як у Тернополі оживили мистецтво [Текст] / 

Л. Заморська // RIА плюс. — 2019. — 23 жовт. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе).  
У Тернополі вперше відбувся фестиваль едьютейнменту (освіта в розвазі) «Культурні 
пікніки». 

 

238. Калачик, Ю. Голлівудські баталії під Збаражем: як козаки Збаразький замок 

«штурмували» [Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2019. —  

2—8 жовт. — С. [12] : фот. кольор. 

29 вересня у Збаражі відбулася реконструкція битви за Збаразький замок 1649 року, в 
рамках проекту «Битва за незалежність. Збараж 1649 р.» — одного з переможців конкурсу 
«Малі міста — великі враження» Міністерства культури України. 

 

239. Киричук, Г. Козівчани возили до Луцька «Майбутнє» [Текст] / Г. Киричук // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2019. — 20 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера). 

Дитячий зразковий театр «Дивосвіт» Козівського районного будинку культури  

(керівник — Людмила Ткаченко) взяв участь у V Всеукраїнському фестивалі Lutsk Junior 

Theatre, що відбувся в Луцьку. 
 

240. Ландяк, Х. «Криниченька» і «Горлиця» — «Таланти XХI століття» 

[Текст] / Х. Ландяк // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 

16 жовт. — С. 10 : фот. кольор.  

Два народних аматорських колективи із Кременеччини — «Криниченька»  та «Горлиця» 

взяли участь у Міжнародному фестивалі «Таланти XXI століття», який проходив у місті 
Балчик (Болгарія). 

 

241. Мадзій, І. Творчі вершини Владислава Боднарчука [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 13 груд. — С. 5 : фот. — (Знай наших!). 

Вихованець Борщівської школи мистецтв, співак Владислав Боднарчук став володарем 

Гран-прі у своїй віковій категорії другого Відкритого конкурсу вокалістів та хорових 

колективів імені Соломії Крушельницької. 
 

242. Майданюк, М. Як гусятинці смакували варениками і кусали калиту [Текст] / 

М. Майданюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 18 груд. — С. 16 : фот. — (Андріївські 
вечорниці). 

 

243. Мурашка, З. Лунає пісня «Криниці добра» [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 2 жовт. — С. 7: фот. кольор — (Творчі мандрівки). 

Дует з Тернополя «Криниця добра» у складі Ярослави Декалюк та Івана Кушніра виступив 
на V Міжнародному фестивалі української культури Ukrania Fest, що проходив в Іспанії. 
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244. Нам сурми свободу заграли [Текст] : до 77 річниці утворення УПА на Козівщині 
провели фестиваль духової музики // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

9 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — (Наш край). 

З нагоди 77-річчя утворення УПА у с. Бишки Козівського району відбувся фестиваль 
духової музики «Бишківська уповська звитяга: Нам сурми свободу заграли!». 

 

245 «Нам сурми свободу заграли» [Текст] : до 77-ої річниці утворення УПА провели 

фестиваль духової музики // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 9—15 жовт. — 

С. 3 : фот. кольор.  

З нагоди 77-річчя з часу створення УПА, у с. Бишках Козівського району відбувся 
обласний фестиваль духової музики «Бишківська уповська звитяга: Нам сурми свободу 
заграли!». 

 

246. На «Файній Україні» «Посмішка» витанцювала перше місце! [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2019. — 27 листоп—3 груд. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 
23 та 24 листопада 2019 року, за сприяння творчого проєкту «ArtLikeFest»у Тернополі 
відбувся IV всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв соловиконавців, малих форм та 
творчих колективів «Файна Україна». Два перших місця конкурсу виборов народний театр 

танцю «Посмішка» (художній керівник — Лариса Шевіла) з Тернополя. 
 

247. Островська, Л. Золота осінь у Яблунові [Текст] / Л. Островська // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 30 жовт. — С. 10 : фот. кольор.  

У с. Яблунові Гусятинського району відбувся III Всеукраїнський мистецький фестиваль 
«Золота осінь в Яблунові». 

 

248. Островська, Л. «Червона рута»: КДБ, заборонений гімн України і синьо-жовтий 

прапор [Текст] / Л. Островська // Сільський господар плюс Тернопільщина. —  

2010. — 2 жовт. — С. 10 : фот. кольор. — (Пісенна легенда української нації). 
Спогади начальника управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, поета, 
драматурга, барда, громадського діяча Олександра Смика про перший фестиваль 
української сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». 

 

249. Полтавець, В. На штурм Збаразького замку [Текст] / В. Полтавець // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 3 : фот. кольор. 

Штурм Збаразького замку відтворили учасники клубів історичної реконструкції з різних 

міст України. 

 

250. Попадюк, О. Танцюристи з «Первоцвіту» підкорили Перемишль. [Текст] / 

О. Попадюк // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 10 : 

фот. кольор. 

Учасники хореографічної студії «Первоцвіт» з Козови здобули перемоги на 
Міжнародному фестивалі-конкурсі «Samocvity» («Самоцвіти») у м. Перемишлі (Польща). 

 

251. Попікнікували культурно! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. —  

16—22 жовт. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

13 жовтня на Театральному майдані Тернополя відбулися перші «Культурні пікніки» — 

фестиваль за участі місцевих закладів культури, мистецтв, дозвілля та креативних 

індустрій. 
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252. Сиско, І. Збаразькі соловейки [Текст] / І. Сиско // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — С. 10 : фот. кольор. 

П’ятеро солістів — вихованці Збаразької дитячої школи, взяли участь у відкритому 
обласному фестивалі-конкурсі студентської та учнівської молоді «Феєрія талантів»/ У 

номінації «вокал» Ангеліна Шафранська стала лауреатом першої премії конкурсу, Роман 

Ригайло отримав диплом лауреата третьої премії, а Катерина Вербова тримала диплом 

учасника фестивалю. 

 

253. Талант родом із дитинства [Текст] // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2019. — 11 груд. — С. 10 : фот. кольор. 

Вихованець Музичної школи м. Ланівців по класу баяна Богдан Демчук отримав перемогу 

в номінації «Інструментальне мистецтво» відкритого обласного фестивалю-конкурсу 
студентської та учнівської молоді «Феєрія талантів», що відбувся у Києві. 

 

254. Тимчук, Л. «Ой у лузі червона калина» [Текст] / Л. Тимчук // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 16 жовт. — С. 3 : фот. кольор.  

У с, Шманьківці Чортківського району традиційно на свято Покрови Пресвятої 
Богородиці відбувся обласний патріотично-мистецький фестиваль «Червона калина», 

присвячений 138-ій річниці від дня народження автора гімну Українських січових 

стрільців «Ой у лузі червона калина» Степана Чарнецького. 

 

255. Трагічна сторінка української історії: Збаразька «Битва за Незалежність» [Текст] // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 2 : фот. — (Про важливе).  
29 вересня у Збаражі відбулася реконструкція битви за Збаразький замок 1649 року, в 
рамках проекту «Битва за незалежність. Збараж 1649 р.» — одного з переможців конкурсу 
«Малі міста — великі враження» Міністерства культури України. 

 

256. Цей гімн співає наша душа [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2019. — 

23 жовт. — С. 4 : фот. кольор. — (Фестиваль).  

У с. Шманьківці на Чортківщині відбувся обласний фестиваль української патріотичної 
пісні «Червона калина», присвячений пам’яті уродженця села Степана Чарнецького — 

письменника, перекладача, журналіста, громадського діяча, автора патріотичного гімну 
українських січових стрільців «Червона калина». 

 

257. Шот, М. Одна шалена їх полонила доля [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 

2019. — 1 листоп. — С. 4 : фот. — (Події та коментарі). 
У Борщеві відбувся мистецький фестиваль повстанської пісні імені Марти Пашківської 
(зв’язкової УПА, самодіяльної композиторки) «Зродились ми великої години». 

 

258. Шот, М. Пленери збагачують історичну пам’ять [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 16 жовт. — С. 8 : фот. — (Галерея). 

У Марійському духовному центрі проходив VI Всеукраїнський образотворчий пленер 

«Галерея Андрея Шептицького. Зарваниця — 2019».  

 

259. Шумська «Тополина» — на міжнародному фестивалі [Текст] // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 30 жовт. — С. 10 : фот. кольор. 

Зразковий дитячий хореографічний ансамбль «Тополина» (керівник — Сніжана Паламар), 

який діє при Шумському центрі позашкільної роботи, взяв участь у Міжнародному 

фестивалі «Dance and Music Festival». 
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Урочистості з нагоди Свята Покрови пресвятої Богородиці, 77-ї річниці 

створення УПА, Дня українського козацтва та Дня захисника України  

260. Калина, М. «Нам сурми свободу заграли» [Текст] / М. Калина // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 16 жовт. — С. 12 : фот. — (Дійство).  

З нагоди 77-річчя з часу створення УПА, у с. Бишках Козівського району відбувся 
обласний фестиваль духової музики «Бишківська уповська звитяга». 
 

261. Макух, Г. Під Покровом Богородиці здобудемо перемогу [Текст] / Г. Макух // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 23 жовт. — С. 10 : фот. кольор. 

У Будинку культури с. Чернелів-Руський відбулися урочистості з нагоди Свята Покрови 

пресвятої Богородиці, 77-ї річниці створення УПА, Дня українського козацтва та Дня 
захисника України.  
 

262. У Шманьківцях віддзвеніла «Червона калина» [Текст] // Наш день. — 2019. — 23—

29 жовт. — С. 13 : фот. кольор. — (Культура).  
У с. Шманьківці Чортківського району відбувся фестиваль національно-патріотичної пісні 
«Червона калина» з нагоди Свята Покрови пресвятої Богородиці, 77-ї річниці створення 
УПА, Дня українського козацтва та Дня захисника України.  

XIX Міжнародний фестиваль «JAZZ BEZ» 

263. Костишин, Л. Три дні Тернопіль слухав джаз... [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 13 груд. — С. 8 : фот. — (Фестиваль). 

6—8 грудня 2019 року в Тернопільському академічному обласному українському 

драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбувся XIX Міжнародний фестиваль «JAZZ 

BEZ». Фестиваль присвячений пам’яті його засновника, громадського, політичного й 

культурного діяча львів’янина Маркіяна Іващишина.  
 

264. Тернопіль-джаз [Текст] : на фестиваль приїдуть джазмени з Америки, Німеччини та 
Кот-д’Івуару // Наш день. — 2019. — 13—19 листоп. — С. 13 : фот. кольор. — 

(Суспільство). 

З 6 по 8 грудня у Тернополі відбудеться 19-ий Міжнародний джазовий фестиваль сучасної 
імпровізаційної музики «Jazz Bez». 

 

265. Хай буде джаз! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 20—26 листоп. — 

С. 6 : фот. — (KULTURA).  

6—8 грудня 2019 року в Тернополі відбудеться XIX Міжнародний фестиваль «JAZZ 

BEZ». 

 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА  

ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 
266. Юрса, Г. А музика звучить [Текст] / Г. Юрса // Сільський господар. — 2019. — 

20 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (Родинне перевесло).  

Про історію створення та діяльність духового оркестру «Відродження» клубу с. Малий 

Ходачків Тернопільського району. 
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Муніципальний Галицький камерний оркестр 

267. Островська, Л. На високих регістрах осіннього падолисту [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 27 листоп. — С. 10 : 

фот. кольор.  

В українському домі «Перемога» новий концертний сезон відкрив Муніципальний 

Галицький камерний оркестр (художній керівник — народний артист України Василь 
Феленчак). 

268. Чубата, Д. Велич Моцарта і Россіні [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2019. — 22 листоп. — С. 5. — (Світ музики). 

В українському домі «Перемога» відбувся концерт Муніципального Галицького 

камерного оркестру «Вечір класичної музики» за творами Моцарта і Россіні. 
 

269. Чубата, Д. «Франкові струни» від Галицького камерного [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 11 жовт. — С. 4. — (Відкриття сезону). 

Муніципальний Галицький камерний оркестр відкрив свій 28-й концертний сезон 

мистецькою програмою «Франкові струни». 

 

ТВОРЧІ СПІЛКИ. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 

Тернопільська обласна організація  

Національної спілки письменників України 

 
270. Семеняк, В. Тернопільський літбат [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 27 листоп. — С. 10 : фот. кольор.  

Про підсумкове засідання й діяльність Творчого об’єднання поетів і прозаїків при 

Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України 

(голова — письменник-гуморист Зіновій Кіпибіда). 
 

271. Ганна Ткачик: життя, мов живописне полотно... [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2019. — 30 жовт.—5 листоп. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

25 жовтня 2019 року в артгалереї Тернопільської обласної організації Національної спілки 

художників відкрилася ювілейна виставка «Я ще з дитинства в’язала свій хрест!...» 

тернопільської художниці Ганни Ткачик. 

 

272. Неборак, А. На творчість надихнула ікона [Текст] : [інтерв’ю з іконописицею із 
Тернополя Аллою Неборак] / [розмовляв] О. Снітовський // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 23 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (Родинне 
перевесло).  

В арт-галереї Тернопільської обласної спілки художників України відкрито виставку ікон 

художниці зі Швеції, уродженки Тернополя Алли Неборак. 

 

273. Скала, В. Самобутній світ Ганни Ткачик [Текст] / В. Скала // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 6 листоп. — С. 10 : фот. кольор.  

25 жовтня 2019 року в артгалереї Тернопільської обласної організації Національної спілки 

художників відкрилася ювілейна виставка «Я ще з дитинства в’язала свій хрест» 

тернопільської художниці Ганни Ткачик. 
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274. Шот, М. Ще з дитинства в’яже свій хрест [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2019. — 1 листоп. — С. 5 : фот. — (Вернісаж). ; // Урядовий кур’єр. — 2019. — 

2 листоп. — С. 6 : фот. — (Культура). 

25 жовтня 2019 року в артгалереї Тернопільської обласної організації Національної спілки 

художників відкрилася ювілейна виставка «Я ще з дитинства в’язала свій хрест!...» 

тернопільської художниці Ганни Ткачик. 

Тернопільська обласна організація  

Національної спілки письменників України 

 
275. Семеняк, В. Про п’ять нових книг тернопільських письменників [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 1 листоп. — С. 4. — 

(Неопалима купина).  

27 жовтня 2019 року на засіданні Тернопільської обласної організації Національної спілки 

письменників України презентовано нові книжки поетів Юрія Заяця «Ну і зустріч», 

Володимира Мацикура «Скриня», Руслана Сталіса «Я відпускаю у небо птаха», 

Володимира Кравчука «Годинник на розп’ятті» та Валентини Семеняк «На скрижалях 

Часу». 

 

Тернопільський обласний осередок Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

 

276. Середницький, Я. Діяльність Товариства «Просвіта» у Великих Загайцях і Кременці 
в 1921—1932 роках [Текст] /Я. Середницький // Слово Просвіти. — 2019. —  

12—18 груд. — С. 8 : фот. — («Просвіта» сьогодні). 
Про історію виникнення і розвитку місцевих осередків «Просвіти» на Кременеччині. 
 

277. Чистух, В. Як діаспора допомагала в культурно-освітньому житті Яблунівки 

[Текст] / В. Чистух // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 20 груд. — С. 3 : 

фот. — (Акценти). 

Про допомогу української діаспори із США, зокрема товариства «Просвіта», у розбудові 
культурно-освітнього життя с. Яблунівка Підгаєцького району у 20-30-их роках 

ХХ століття. 
 

 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, 

 НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ, ВИКОНАВЦІВ ТА  

ПИСЬМЕННИКІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 
278. Астаф’єв, О. Він був очима світу [Текст] : (спогади про Романа Гром’яка) / 

О. Астаф’єв // Золота Пектораль. — 2016. — №: 2 (34). — С. 127—131 : іл. 

Автор аналізує внесок літературознавця, доктора наук, професора ТНПУ ім. В. Гнатюка 
Романа Гром’яка в розвиток літературознавчої науки, культурно-мистецького життя 
Тернопілля, становлення Тернопільського міського Товариства книголюбів, Товариства 
«Україна», Клубу творчої інтелігенції «Золотий вересень», організації творчих заходів, 
підтримки молодих літераторів і науковців. 
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279. Баца, В. Володимир Обухівський: «Хлопці, зійдімося, для душі поспіваємо» [Текст] : 

14 жовтня виповнюється 100 років від дня народження засновника й першого 

керівника Струсівської капели бандуристів Володимира Обухівського / В. Баца // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 9 жовт. — С. 4 : фот. — (Світ нашої духовності).  
Про життя і творчість засновника й першого керівника Струсівської капели бандуристів 
Володимира Обухівського.  

 

280. Безкоровайна, М. Грай, скрипалю, грай! [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (Родинне 
перевесло).  

Про музиканта-віртуоза, скрипаля Василя Кушка з с. Глибочок Борщівського району. 
 

281. Білозір О. Оксана Білозір: «Ніколи не мріяла, що стану співачкою» [Текст] : 

[інтерв’ю з Оксаною Білозір — народною артисткою України, політиком, 

громадським діячем та волонтером] /[розмовляла] О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2019. — 20—26 листоп. — С. 6 : фот. — (KULTURA).  

 

282. Вандзеляк, Г. Солому поєднав зі...словом [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 23 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — (Культура).  

Про життя і творчість Антона Гриба — заслуженого майстра народної творчості, 
художника, поета, філолога, мистецтвознавця. 
 

283. Волинська, О. Оптимістична казка про війну [Текст] / О. Волинська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. [1]. — (Знай наших). 

На сцені Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені 
Івана Озаркевича вже другий рік з успіхом іде казка тернопільських драматургів Лілі 
Костишин і Богдана Мельничука «Казка для орла». 

 

284. Грабовський, Б. Добрі слова линуть попереду... [Текст] / Б. Грабовський // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2019. — 22 листоп. — С. 4. — (Приязнь Спогад). ; // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2019. — 29 листоп. — С. 4 : фот. — (Приязнь Спогад). 

Спогади про письменника, журналіста, літературного критика Петра Сороку, творчу 

співпрацю з ним Богдана Грабовського, заслуженого журналіста України. 

 

285. Грицьків, С. Катерина Рубчакова — зірка галицького театру [Текст] / С. Грицьків // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 15 листоп. — С. 4 : фот. — (Життя, віддане сцені).  
Про життя і творчість Катерини Рубчакової (1881—1919) — видатної драматичної та 
оперної артистки, «галицької Заньковецької», уродженки м. Чорткова. 
 

286. Гудима, П. Його статті були писаннями ерудита [Текст] / П. Гудима // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 груд. — С. 7 : фот. — (Нашого цвіту по 
всьому світу) 

У конференц-залі Великогаївської сільської ради відбулася урочиста академія уродженця 
села Михайла Сосновського (1919—1975) «100 років від дня народження видатного 

публіциста та журналіста». 
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287. Гуменюк М. «Пішли світити зорями з небес... [Текст] : відомий український поет, 

багаторічний в’язень сталінських таборів Іван Гнатюк людською пам’яттю 

повернувся у рідне село Дзвиняча на Збаражчині / Гуменюк М. // Наш день. — 

2019. — 18—24 груд. — С. 13 : фот. кольор. — (Культура). 

У с. Дзвинячі Збаразького району відбулося відкриття меморіальної дошки українському 

поету, лауреату Шевченківської премії, довголітньому в'язню ГУЛАГУ, уродженцю цього 

села Івану Гнатюку (1929—2005). 

 

288. Дігай, Т. Господній млин меле повільно, але невідворотно [Текст] / Т. Дігай // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 22 листоп. — С. 6 : фот. — (Собі й про себе на ювілей).  

Тетяна Дігай — знана тернопільська поетеса, літературний критик, розповідає про свою 

творчість, принципи й методи критики літературних творів. 
 

289. Дутка, В. Експозиція з Україною в серці [Текст] : [інтерв’ю з Василем Дуткою — 

художником і скульптором, доцентом кафедри образотворчого мистецтва 
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв, уродженцем с. Миколаївка Бучацького району] / 

[розмовляла] Л. Островська // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 

6 листоп. — С. 10 : фот. кольор.  

 

290. Жук, Г. Співець стрілецької слави [Текст] / Г. Жук // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 7 : фот. 

До 125—річчя від дня народження Романа Купчинського, воїна УСС та УГА, 

письменника, поета—пісняра, журналіста, уродженця Тернопільщини. 

 

291. Замкова З. Пам’яті Богдана Бастюка: вчив розрізняти людей справжніх, чистих і не 
лукавих [Текст] / Замкова З. // Наш день. — 2019. — 4—10 груд. — С. 8 : 

фот. кольор. — (Люди).  

26 листопада 2019 року у рідному селі відомого українського письменника Богдана 
Бастюка — Мишковичах Тернопільського району — відбулося освячення меморіальної 
дошки поета, яку встановили на стіні місцевої школи. 

 

292. Заморська, Л. Ексклюзивні вокальні «родзинки» від Наталії Присіч [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 6 листоп. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе).  
Про творчість солістки Тернопільської обласної філармонії Наталії Присіч. 

 

293. Зозуляк, Є. Ігор Вовчак і його «На крилах мелодій» [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 13 груд. — С. 8 : фот. — (Презентації). 
У Тернопільському районному будинку культури відбулася презентація нової збірки 

пісень «На крилах мелодій» тернопільського композитора, співака, лауреата багатьох 

міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів Ігоря Вовчака. 
 

294. Зозуляк, Є. Любив людей, оспівував ліс [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 13 груд. — С. 6 : фот. — (Незабутні). 
Спогади про Петра Сороку — письменника, літературознавця, публіциста, критика, 
педагога. 
 

295. Зозуляк, Є. Цей невтомний Іван Бандурка [Текст] : до 65-річчя від дня народження / 

Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 2019. — 20 груд. — С. 6 : фот. — (Ювілеї.) 
Про життя й діяльність Івана Бандурки- — уродженця с. Яблунів Гусятинського р-ну, 
громадсько-політичного діяча, журналіста, письменника, краєзнавця. 
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296. Клим’юк, М. Дослідження Брюкнера в рецепціях Івана Франка [Текст] / 

М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2019. — 20 груд. — С. 6. — (Наші славні 
земляки) 

Про життя та діяльність Олександра Брюкнера — уродженця Тернополя, польського 

філолога-славіста, історика культури, дійсного члена НТШ, а також про рецензії Івана 
Франка на його наукові праці. 
 

297. Кусяк, І. Режисер Ігор Кусяк «Тарас Шевченко був надзвичайним аналітиком, він 

дуже добре розумів, хто наш головний ворог!» [Текст] : [інтерв’ю з  
Ігорем Кусяком — режисером-постановником вистави-перформансу «Великий 

льох», за твором Тараса Шевченка, показ якої заплановано в Українському домі 
«Перемога»] / [розмовляла] С. Вершигора // Номер один. — 2019. — 2 жовт. — 

С. 14 : фот. кольор. — (Культура). 

 

298. Кушнерик, Г. Народжений великою землею [Текст] : спогади про Степана Будного / 

Г. Кушнерик // Золота Пектораль. — 2018. — №: 4 (44). — С. 121—124 : фот. — 

(Спадщина). 

У статті подано спогади про життя й творчість уродженця с. Струсів на Теребовлянщині, 
українського поета, першого лауреата літературно-мистецької премії у Чернівцях 

(посмертно), Степана Будного, якого називають провісником поетичної хвилі 
шістдесятників. 

 

299. Лесів, Р. Василь Дутка — автор пам'ятника Івану Павлу II [Текст] / Р. Лесів // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 16 жовт. — С. 10 : фот. кольор.  

Український художник і педагог, уродженець села Миколаївка Бучацького району Василь 
Дутка створив образ Папи Івана Павла II у монументальній скульптурі, яку встановлено у 
польському місті Тулігово.  

 

300. Луговий, В. «Чоловік має довести, що в нього можна вірити... [Текст] : [інтерв’ю з 
актором Тернопільського обласного українського музично-драматичного театру 
Т. Г. Шевченка Віталієм Луговим] / В. Луговий // Вільне життя плюс. — 2019. — 

29 листоп. — С. 4—5 : фот. — (Портрет у театрі й поза сценою).  

 

301. Мадзій, І. Сліди Грушевського на Борщівщині [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. 5 : фот. — (З історії краю).  

Про перебування видатного історика, літературознавця, державного і громадського діяча 
Михайла Грушевського на Борщівщині. 

 
302. Майданюк, М. Серце, зранене любов’ю [Текст] / М. Майданюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 листоп. — С. 3 : фот. — (Творчий вечір).  

 В актовому залі Тернопільського національного педагогічного університету імені 
В. Гнатюка відбувся творчий вечір тернопільського поета-пісняра Миколи Супінки. 

 

303. Мельничук, Б. Тернопільські бійці літературного фронту [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 11 жовт. — С. 5. — (Знай наших!).  

У довіднику «Західний літературний фронт» Львівської обласної організації Національної 
спілки письменників України подано імена 15 членів львівської організації НСПУ — 

уродженців Тернопільщини. 
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304. Мельничук, Б. Чортківське коріння Червоної Калини [Текст] / Б. Мельничук // 

Золота Пектораль. — 2015. — №: 1—2 (29—30) : Чортків і околиці. — С. 91—94 : фот. 

У статті йдеться про історію написання Степаном Чарнецьким тексту пісні «Червона 
Калина», дещо пізніше доповненого трьома строфами січового стрільця Григорія Труха. 
 

305. Мичко, С. Від Бандери — до бандури [Текст] : 2020-й пройде під знаком 

національного музичного інструмента / С. Мичко // Україна молода. — 2019. — 20—

21 груд. — С. 3 : фот. — (Видатні українці). 
У 2020 році виповнюється 100 років від дня народження уродженця Бережан, видатного 

бандуриста, музичного теоретика та реставратора кобзарського епосу Зіновія Штокалка. 
У зв'язку з цим рішенням Тернопільської обласної ради 2020 рік у Тернопільській області 
проголошено Роком Бандури. 

 

306. Мичко, С. Вулиця. Родина. Вічність [Текст] / С. Мичко // Урядовий кур’єр. — 2019. — 

16 жовт. — С. 11 : фот. — (Постаті).  
Про історію родини Барвінських та їх культурно-мистецьку й громадсько-політичну 
діяльність на Тернопільщині. Лариса Римар, директорка Тернопільського музичного 

коледжу імені Соломії Крушельницької, ініціювала створення у 2019 році проєкт 
створення будинку-музею родини Барвінських. 

 

307. Огородник, М. «До 1990 року про такого поета — ще й земляка у Шманьківцях не 
чули, навіть учителі місцевої школи» [Текст] / М. Огородник // Наш день. — 2019. — 

9—15 жовт. — С. 6 : фот. — (Постаті).  
Про Степана Чарнецького — українського поета, перекладача, журналіста, театрально-

музичного критика, громадського діяча, уродженця с. Шманьківці Чортківського повіту 
(нині Чортківський район Тернопільської області). Він автор слів і музики відомого 

стрілецького гімну «Ой у лузі червона калина», у рідному селі йому встановлено 

пам’ятник. 

 

308. Островська, О. Два крила Оксани Пекун [Текст] : [інтерв’ю з Оксаною Пекун — 

українською естрадною співачкою, народною артисткою України, ведучою 

програми «Фольк-мюзік» на UA: Першому] / [розмовляла] Л. Островська // 

Сільський господар. — 2019. — 20 листоп. — С. 10 : фот. кольор.  

 

309. Палій, Анна-Віталія. Художник книжкового знаку [Текст] : [книжкові знаки 

Ярослава Омеляна] / Анна-Віталія Палій // Золота Пектораль. — 2016. — №: 2 (34). — 

С. 161—163 : фот. 

У статті йдеться про життєвий і творчий шлях українського художника, графіка, лауреата 
Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких (1994), переможця 
Всеукраїнського конкурсу екслібрисів (1997) Ярослава Омеляна. 
 

310. Папуша, О. Заслужений артист України Олександр Папуша: «Я би вижив без 
акторства і знайшов би, можливо. себе, а от чи кайфував би від того — це відкрите 
питання» [Текст] : [інтерв’ю з актором Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, заслуженим артистом 

України Олександром Папушею] /[спілкувалася] С. Вершигора / О. Папуша // Номер 

один. — 2019. — 25 груд. — С. 6 : фот. кольор. — (Персона). 

 

311. Пекун, О. Оксана Пекун: «Тернопіль — моя душа» [Текст] : [інтерв’ю з співачкою та 
телеведучою Оксаною Пекун] / [розмовляла] О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2019. — 6—12 листоп. — С. 6 : фот. — (KULTURA).  

 



48 

 

312. Пекун, О. Оксана Пекун: «Жовта преса не цікавиться мною, бо не оголююся і не 
кручу романів... [Текст] : [інтерв’ю з народною артисткою України, співачкою 

Оксаною Пекун] / [розмовляла] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 

30 жовт.—5 листоп. — С. 6 : фот. — (KULTURA).  

 

313. Пекун, О. Оксана Пекун: «У Тернопіль — як додому» [Текст] : [інтерв’ю з народною 

артисткою України, співачкою та телеведучою Оксаною Пекун] // Наш день. — 

2019. — 23—29 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — (Особистість).  

 

314. Рудий І. Дідусь С. Крушельницької служив на парафії в Озерянах [Текст] / І. Рудий  // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 груд. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

Звенислава, Тарас та Олена Костуріви із с. Озеряни Борщівського району створили 

генеалогічное дерево роду Крушельницьких, починаючи від о. Василя 
Крушельницького — діда славетної співачки Соломії Крушельницької. 
 

315. Садовська, Г.  Двічі йому являвся Господь [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя. — 

2019. — 1 листоп. — С. 5 : фот. — (Сороковини).  

Пам’яті Ярослава Гевка — тернопільського журналіста, редактора, літературознавця. 
 

316. Семеняк, В. Меморіальна таблиця у рідному селі поета Богдана Бастюка [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 29 листоп. — С. [1] : фот.  

26 листопада у рідному селі відомого українського письменника Богдана Бастюка — 

Мишковичах Тернопільського району — відбулося освячення меморіальної дошки поета, 
яку встановили на стіні місцевої школи. 

 

317. Семеняк, В. Та незнищенною залишається пам’ять [Текст] / В. Семеняк // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2019. — 29 листоп. — С. [1] : фот. — (Пам’ять). 

У селі Дзвиняча Збаразького району, на стіні місцевої школи урочисто відкрили 

меморіальну таблицю українському поету, лауреату Шевченківської премії, політв’язню, 

уродженцю цього села — Івану Гнатюку. 
 

318. Семеняк, В. Увіковічнили Богдана Бастюка [Текст] / В. Семеняк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 11 груд. — С. 7 : фот. 

26 листопада у рідному селі відомого українського письменника Богдана Бастюка — 

Мишковичах Тернопільського району — відбулося освячення меморіальної дошки поета, 
яку встановили на стіні місцевої школи 

 

319. Сіра, Г. «Тримати важко гору на собі» [Текст] / Г. Сіра // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 11 груд. — С. 7 : фот. — (Імена з історії Тернопілля). 

Про видання «Усі ми будемо в архіві...Книга пам’яті про Богдана-Романа Хаварівського 

(1948—2016)» (Тернопіль : Джура, 2018. — 720 с.), присвячене видатному українському 
архівісту, педагогу, освітянинові, краєзнавцю, художникові, поету, заслуженому діячу 

культури України, уродженцю Теребовлянщини. 

 

320. Таран, Л. Гармонія коренів і крони [Текст] : [інтерв’ю з Василем Махном — 

письменником, есеїстом, літературознавцем, уродженцем Чортківщини] / 

[спілкувалася] Л. Таран // День. — 2019. — 6—7 груд. — С. 30 : фот. — (Українці — 

читайте!).  
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321. Тракало, О. Творча стежина Ірини Вікирчак [Текст] / О. Тракало // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 20 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Про Ірину Вікирчак — письменницю, перекладачку, менеджерку культурних процесів, 
уродженку Заліщиків. 

 

322. Чистух, В. Митець, що продовжує жити після смерті [Текст] / В. Чистух // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2019. — 11 жовт. — С. 3 : фот. — (Про важливе).  
Про життєвий і творчий шлях народного художника України, уродженця с. Завалова 
Підгаєцького повіту Антона Манастирського (1878—1969). 

 

323. Чубата, Д. Він сіяв слово, в ньому й проростав [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 5 : фот. — (Дев’ятини). 

Пам’яті Ярослава Гевка — тернопільського культурно-просвітницького діяча, поета, 
літературознавця, кінематографіста. 
 

324. Шот, М. Надихає пластика Великого Майстра [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 30 жовт. — С. 9 : фот. кольор. — (У робітні скульптора).  

Про творчість відомого художника і скульптора з Тернополя Романа Вільгушинського. 

 

325. Шот, М. Пінзель був у його душі з дитинства [Текст] : тернопільський скульптор 

Роман Вільгушинський створює копії шедеврів українського Мікеланджело / 

М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2019. — 18 жовт. — С. 5 : фот. — (Культура).  

У рамках заходів з реставрації історико-архітектурної пам’ятки — будівлі Бучацької 
міської ратуші, заслужений художник України, уродженець с. Язлівець, Роман 

Вільгушинський займається відновленням 9 пінзелівських скульптур і геральдичної 
композиції центрального порталу. 
 

326. Юзва, Ж. Про Тетяну Дігай хочеться сказати найкращі слова... [Текст] / Ж. Юзва // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 25 жовт. — С. 4 : фот. — (На ювілейній 

ноті).  
З нагоди 75-річчя Тетяни Дігай — знаної тернопільської письменниці, літературного 

критика, музиканта. 
 

327. Юрса, Г. До Соломії на день народження [Текст] / Г. Юрса // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 10 : фот. кольор. 

У с. Біла Тернопільського району відзначили 147-річчя від дня народження Соломії 
Крушельницької. 
 

328. Яців, Р. Хрестоматійна постать образотворчого мистецтва Канади [Текст] / Р. Яців // 

День. — 2019. — 20—21 груд. — С. 10 : фот. — (Постать). 

Виповнилося 120 років від дня народження відомого канадського художника українського 

походження, уродженця с. Ланівці на Тернопільщині Дмитра Стриєка (1899—1991). 

До 60-річчя від дня народження Сергія Сірого 

329. Островська, Л. Час мистецької слави «Сергій Сірий — «ім’я, вписане в історію 

Тернопілля» [Текст] / Л. Островська // Сільський господар. — 2019. — 20 листоп. — 

С. 10 : фот. кольор. — (Сумний ювілей).  

Про творчість відомого поета-пісняра, журналіста, заслуженого діяча естрадного 

мистецтва України Сергія Сірого, якому 11 листопада 2019 року виповнилося б 60 років.  
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330. Попович, Ж. Душа Сергія Сірого витає над Тернополем [Текст] : відомому 
поету-пісняру цими днями мало виповнитись шістдесят... / Попович, Ж. // 

Номер один. — 2019. — 27 листоп. — С. 9 : фот. кольор. — (Пам’ять). 

Про вшанування пам’яті відомого тернопільського поета-пісняра, автора понад 200 

покладених на музику віршів, автора гімну «Наш Тернопіль», журналіста  Сергія Сірого. 

 

331. Томин, В. Сергієві було б 60... [Текст] / В. Томин // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 20 листоп. — С. 3 : фот. кольор. — (Життя, як воно є). 
Про творчість відомого поета-пісняра, журналіста, заслуженого діяча естрадного 

мистецтва України Сергія Сірого, якому 11 листопада 2019 року виповнилося б 60 років. 
 

 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 

 

332. Безкоровайна, М. Вирощує квіти на полотні [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 12 : фот. кольор. —  

(Родинне перевесло). 

Про творчість майстрині зі створення ікебани Лілі Левицької із Скалата Підволочиського 

р-ну. 
 

333. Безкоровайна, М. Магія майстерності [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 листоп. — С. 12 : фот. кольор.  

Про творчість тернополянки Ірини Жорняк, майстрині з виготовлення декоративних 

виробів у техніці декупаж. 

 

334. Вандзеляк, Г. Ігор Кравчук бачить у дереві витвір мистецтва [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — 

(На завершення номера). 
Про майстра художньої різьби по дереву Ігоря Кравчука з Підгороднього Тернопільського 

району. 
 

335. Вандзеляк, Г. Скульптор і його казкові герої [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 4 груд. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  

Скульптор Олег Котик з с. Кровінка на Теребовлянщині створює на власному подвір'ї 
казкові скульптури.  

 

336. Грицишин, Н. Вишивальниця з Тернопільщини зібрала унікальну колекцію 

наперстків/ [Текст] : [інтерв’ю з Наталією Грицишин — майстринею вишивання з 
Теребовлі, колекціонеркою наперстків] / [розмовляла] О. Турчак // RIA плюс. — 

2019. — 13 листоп. — С. 17 : фот. — (Інтерв’ю).  
 

337. Деркач, З. Сірникове Дерево життя [Текст] / З. Деркач // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 23 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера).  

Про творчість тернопільського сірникаря Мар’яна Вархоліка. 
. 
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338. Заморська, Л. Магія рукотворів народних умільців [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2019. — 2 жовт. -— С. 18 : фот. 
З 25 вересня до 14 жовтня у виставковому залі Тернопільського обласного художнього 

музею діятиме виставка виробів майстрів обласного осередку Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України «Традиційне мистецтво Тернопільщини». 

 

340. Костишин, Л. Молитва на полотні [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 

2019. — 13 листоп. — С. 5 : фот. кольор. — (Завдання на зиму).  

Майстриня із Теребовлі Наталія Грицишин, яка вишила майже сто сорочок і 
суконь-оберегів, розповідає про свою творчість. 

 

341. Кушнірук, З. Оксана Зінкевич: «Коли ділишся — і твій світ стає ширшим, повниться 

чимось гарним, радісним [Текст] / З. Кушнірук // Наш день. — 2019. — 2—8 жовт. — 

С. 3 : фот. кольор. — (Добрі справи). 

Про тернопільську майстриню вишивки та шиття Оксану Зінкевич. 

 

342. Миколаєнко, Г. У світі рукотворної барвистої казки [Текст] / Г. Миколаєнко // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 листоп. — С. 10 : 

фот. кольор.  

Скульптор Олег Котик з с. Кровінка на Теребовлянщині створює на власному подвір’ї 
казкові скульптури. 

 

343 Сагаль, О. «Паперовий король»...із Чорткова! [Текст] / О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2019. — 16—22 жовт. — С. 6 : фот. — (KULTURA).  

Викладач комп’ютерних наук  Чортківського вищого професійного училища  Віктор 

Дудяк виготовляє різноманітні вироби з паперу. 
 

344. Сагаль, О. «Тепла»...ялинка! [Текст] : унікальні «ДИВОтворчики» від 

тернопільської майстрині Олі Базник—Щедріної / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2019. — 25—31 груд. — С. [12] : фот. кольор. 

Тернопільська майстриня з валяння із шерсті Ольга Базник-Щедріна навчає своїх 

вихованців у власній мистецькій студії «ДИВОтворчики». 

 

345. Турчак, О. Виготовляє ялинки та прикраси, щоб зібрати на реабілітацію сина 
[Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 18 груд. — С. 16 : фот. кольор. — 

(Хендмейд). 

Тернопільська майстриня хендмейду Юлія Рихліцька виготовляє ялинки та ялинкові 
прикраси. 

 

346. Турчак, О. Скульптор, якого знають у всій Україні, створив на своєму подвір’ї 
країну казок [Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 30 жовт. — С. 21 : 

фот. кольор. — (Хобі).  
Скульптор Олег Котик з с. Кровінка на Теребовлянщині створює на власному подвір'ї 
скульптури казкових персонажів. 
 

347. Турчак, О. Феї тернополянки розлітаються у різні куточки країни та світу [Текст] / 

О. Турчак // RIА плюс. — 2019. — 4 груд. — С. 21 : фот. кольор. — (Хендмейд). 

Тернополянка Ірина Веприк виготовляє кольорових фей із шерсті технікою сухого та 
мокрого валяння. 

 

. 
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Друк. Огляди. Презентації 
 

349. Атаманчук, О. Вишивка долі на рушнику рідної землі [Текст] / О. Атаманчук, 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 11 жовт. — С. 8. — (Щойно з друку).  

Про нову книжку краєзнавця, педагога з Лановеччини Ганни Кичук «Воркутинська 
Гологофа в долі наших краян» (Київ-Кам’янець-Подільський : Видавнича група 
«ВІТ А-ПОЛ», 2019. — 176 с. : іл.). 

 

350. Бідзіля, Т. Повертатися додому, де чекають... [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 11 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

У музеї книги в Бережанах відбулася презентація творчості поетеси, уродженки села Рай 

Любомири Олійник (Гаврилишиної) під назвою «Голос моєї душі». 

 

351. Василишин, О. Влучні стріли з лука поетки [Текст] / О. Василишин, І. Фарина. // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 груд. — С. 4 : фот. — (Рецензуємо). 

Огляд поетичної збірки поезій «Тятива» поетки з Кременця Юлії Бондючної . 
 

352. Вандзеляк, Г. «Годинник на розп’ятті» [Текст] : під такою назвою вийшла у світ нова 

книга поезій Володимира Кравчука / Г. Вандзеляк // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 11 жовт. — С. 4 : фот. — (Нововидання).  

Вийшла друком нова лірична збірка «Годинник на розп’ятті» поета й літературознавця зі 
Збаража Володимира Кравчука.  
 

353. Вовчанська, В. Духовна симфонія її внутрішнього світу [Текст] / В. Вовчанська, 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 29 листоп. — С. 6 : фот. — 

(Прочитане).  
Про збірку оповідань тернопільської письменниці, журналістки та фотохудожниці 
Валентини Семеняк «На скрижалях Часу» (Тернопіль : «Джура», 2019 — 304 с.). 
 

354. Вовчанська, В. Молодість таланту не завада [Текст] / В. Вовчанська, Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 25 жовт. — С. 6. — (Прочитане). 
Про новий роман «Божена» молодої письменниці зі Скали-Подільської Аліни 

Червоноокої, який побачив світ у видавництві «Навчальна книга — Богдан». 

 

355. Вовчанська, В. Чудодійне зерно поетичного слова [Текст] / В. Вовчанська, 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 листоп. — С. 6. — (Доповнюючи 

ТЕС).  

Про творчість Надії Бойко — львівської поетки, членкині Української асоціації 
письменників, Національної спілки письменників України, дипломантки всеукраїнських 

літературних конкурсів імені Леся Мартовича (2017, 2018 рр.) та Міжнародної 
літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша, уродженки Підгаєччини. 

 

356. Вовчанська, В. «Якщо життя обпалить тебе болем...» [Текст] / В. Вовчанська, 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. 6. — (Щойно 
прочитане).  
Про нову поетичну збірку «Рентген у позачассі. Поезії» (Дрогобич: Коло, 2019. — 90 с.) 
письменниці Надії Гаврилюк. 
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357. Волинська, О. Із новорічної скрині [Текст] / О. Волинська // Вільне життя плюс. — 

2019. — 6 груд. — С. 8. — (Знай наших!).  

У «Видавництві Старого Лева» вийшла друком нова книжка — дитяча антологія «Казки 

під ялинку». До видання увійшли твори тернопільських письменників: «Скриня з 
паролем» Ольги Атаманчук і Богдана Мельничука та «Дім для Падінгтона» Надійки 

Гербіш. 

 
358. Дігай, Т. «Молиться над аркушем перо» [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 

2019. — 18 жовт. — С. 6. — (Рецензія). ; Літературна Україна. — 2019. — 7 листоп. — 
С. 6 : фот.  
Про нову книжку поезій поета зі Збаража Володимира Кравчука «Годинник на розп’ятті» 

(Тернопіль : «Терно-граф», 2019. — 112 с.). 
 

359. Дігай, Т. Цікаво, чи введуть податок на доброту? [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 13 груд. — С. 6 : іл. — (Рецензія). 

Огляд збірки прозових творів тернопільської письменниці Ірини Чуйко «Фільдеперсові 
панчохи» (Тернопіль : «Терно-граф», 2017. — 120 с. : іл.). 

 

360. Дяків, О. Нова книга краєзнавця [Текст] / О. Дяків // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 5.  

У чернівецькому видавництві «Родовід» вийшла з друку нова книжка заліщицького 

історика-краєзнавця Михайла Сопилюка «Степан Слободян — провідник ОУН 

Карпатського краю», присвячене постаті ідеолога, пропагандиста і організатора 
національно-визвольної боротьби 1940—1950 рр, провідника Карпатського проводу ОУН, 

уродженця с. Синьків Заліщицького району Степана Слободяна. 
 

361. Дячишин, Б. Поезія дивини Богдана Чепурка [Текст] / Б. Дячишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 11 жовт. — С. 5 : фот. — (Щойно прочитане). 
Про нову ліричну збірку «Дивина» Богдана Чепурка, поета, прозаїка, філософа з 
Бучаччини (Тернопіль : ФОП Осадча Ю., 2019. — 376 с.). 
 

362. Дячишин, Б. Сонячна дорога дивини [Текст] / Б. Дячишин // Культура і життя. — 

2019. — № 36—39, верес.— С. 19 : фот. — (Книжкова абетка).  

Огляд нової збірки поезій письменника, літературного критика Богдана Чепурка «Дивина. 
Поезія» (Тернопіль: ФОП Осадча Ю. В., 2019. — 376 с.). 
 

363. Заморська, Л. Дослідила секрети українського щастя [Текст] / Л. Заморська // 

Ria плюс. — 2019. — 9 жовт. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе).  
У видавництві «САМІТ-КНИГА» вийшла нова книжка тернопільської письменниці і 
казкарки Ірини Мацко «Секрети українського щастя, або хюґе по-українськи». 

 

364. Заморська, Л. Про жахіття, які зберігає генетична пам’ять [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2019. — 30 жовт. — С. 18 : фот. — (Презентації).  
У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація нового роману-горрору «По той бік 

пам’яті» письменниці Ксенії Циганчук з Рівного. 

 

365. Заморська, Л. Про неандертальця серед сучасних сапієнсів [Текст] / Л. Заморська // 
RIA плюс. — 2019. — 20 листоп. — С. 18 : фот. — (Презентації).  
У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація нового роману письменника з 
Коломиї Артема Чапая «Дивні люди» (Чернівці: «Видавництво 21», 2019 — 304 с.). 
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366. Заморська, Л. Чому корінних тернополян ще називали «кавунами» [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 4 груд. — С. 18 : фот. — (Презентації).  
У тернопільській книгарні «Є» краєзнавець Тарас Циклиняк презентував свою нову 

книжку «Спомини бабці Кавунихи», п’яту частину серії «Дитинство Тернополя». 

 

367. Заморська, Л. Яку мандри допомогли українці відкрити секрети щастя [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 27 листоп. — С. 18 : фот. — (Презентації).  
У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація нового роману київської 
письменниці, журналістки Юлії Гудошник «Боже[Я]вільна» (Чернівці: «Видавництво 21», 

2019. —352 с.). 
 

368. Заяць, Г. Пам’ять про минуле — на сторінках книги [Текст] / Г. Заяць // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 груд. — С. 6. 

У видавництві ТОВ «Друк Арт» побачила світ книжка краєзнавця Василя Заяця 
«Новосілка Костюкова — неопалима купина України», присвячена історії села Новосілка 
Заліщицького району. 
 

369. Зозуляк, Є. Четвертий крок Парнасу [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 20 груд. — С. 6 : фот. — (Рецензія). 

Огляд збірки поезій «Живу серед людей» поета, журналіста, уродженця Борщівщини 

Василя Магаса. 
 

370. Золотнюк, А. Академія для богів [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 13 груд. — С. 6. — (Презентація). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація нової книжки львівської 
письменниці Наталії Матолінець «Академія Аматерасу» (Харків : «Vivat», 2019. — 

608 с. : іл.). 

 

371. Золотнюк, А. Вічне повернення «Вічного календаря» [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 11 жовт. — С. 6 : фот. — (На книжкову полицю).  

Про новий роман відомого письменника, літературознавця з Чорткова Василя Махна 
«Вічний календар». 

 

372. Золотнюк, А. Жахастик про пам’ять [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 8 листоп. — С. 6. — (Рекомендуємо).  

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація нової книжки письменниці з Рівного 

Ксенії Циганчук «По той бік пам’яті». 

 

373. Золотнюк, А. Казка про Тернопіль [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 6 груд. — С. 6 : фот. — (Презентація).  

У тернопільській книгарні «Є» краєзнавець Тарас Циклиняк презентував свою нову 
книжку «Спомини бабці Кавунихи», п’яту частину серії «Дитинство Тернополя». 

 

374. Золотнюк, А. Книжка про пастки минулого [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. 6. — (Новинка).  

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація історико-інтелектуального трилеру 
«Зашморги» (Чернівці: Видавництво Книги XXI, 2019) Лесі Івасюк — журналістки, 

докторки філософських наук. 
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375. Золотнюк, А. Книжка про перебування в полоні [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 8. — (Новинка). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація книжки «Ми не маємо права не бути 

сильними» Андрія Бессараба — командира окремого взводу 311-го інженерно-технічного 

батальйону. 
 

376. Золотнюк, А. Олександр Вільчинський: «Мені сняться мої персонажі» [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 листоп. — С. 6. — (Презентація).  

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація романів «Віагра для мера» та 
«Дерева на дахах» тернопільського письменника Олександра Вільчинського. 

 

377. Золотнюк, А. Роман про сучасного неандертальця [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 22 листоп. — С. 6 : фот. — (Презентація).  

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація нового роману письменника з 
Коломиї Артема Чапая «Дивні люди» (Чернівці: «Видавництво 21», 2019 — 304 с.). 
 

378. Золотнюк, А. Що за життя повинен зробити поет [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 8 листоп. — С. 6. — (На книжкову полицю).  

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація збірки вибраних поезій Тараса 
Федюка, виданої у тернопільському видавництві «Навчальна книга — Богдан». 

 

379. Іларіон Пилипець: «Сторінки минулого взялись гортати моє життя...» [Текст] : три 

нові книги від тернопільського майстра пера // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 30 жовт.—5 листоп. — С. 6 : фот. — (KULTURA).  

Вийшли друком три нові книжки відомого тернопільського письменника Іларіона 
Пилипця. 
 

380. Клим’юк, М. П’ять оповідань Олега Смоляка [Текст] / М. Клим’юк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 4 жовт. — С. 6 : фот. — (Щойно прочитане). 
Про нову збірку оповідань «Чорний понеділок» Олега Смоляка — письменника, 
диригента, педагога, доктора мистецтвознавства, культурно-просвітницького діяча, 
присвячену зв’язковій УПА Стефанії Теодозів (Рекут). 
 

381. Мельничук, Б. І велика проза, і мала [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 

2019. — 20 груд. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку). 

Огляд нового випуску журналу «Літературний Тернопіль» (2019, №4). 

 

382. Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль». 2019, № 3. [Текст] / Б. Мельничук // 

Літературна Україна. — 2019. — 7 листоп. — С. 21 : фот. 

Огляд чергового випуску часопису «Літературний Тернопіль». 

 

383. Мельничук , Б. «Літературний Тернопіль» № 4 [Текст] / Б. Мельничук // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2019. — 20 груд. — С. 4 : фот. — (Щойно з друку) 

Огляд нового випуску журналу «Літературний Тернопіль» (2019, № 4). 

 

384. Мельничук, Б. Нові твори відомих [Текст] / Б. Мельничук // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 25 жовт. — С. 4 : фот. — (Щойно з друку).  

Побачив світ черговий номер часопису «Літературний Тернопіль». 
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385. Мельничук, Б. Поет, прозаїк, літературознавець [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 15 листоп. — С. 2. — (Знай наших!).  

Творчий портрет та огляд нових творів літературознавця, письменника, журналіста Ігоря 
Фарини з Шумська. 
 

386. Мельничук, Б. Словогра — ознака поетичності [Текст] / Б. Мельничук, І. Фарина // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 6 груд. — С. 6. — (Прочитане).  
Літературознавчий огляд нової книжки поета із Збаража Володимира Кравчука «Годинник 
на розп'ятті: поезії» (Тернопіль : «Терно-граф», 2019. — 112 с.). 
 

387. Мельничук, Б. Тернопільські художники у шкільній програмі [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 листоп. — С. 5. — (Знай наших!).  

Про роботи художників Тернопільщини, які ілюструють розділ «Мистецтво» підручника 
інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти (автори — 

тернополяни Володимир Островський і Галина Федун). 

 

388. Мельничук, Б. Тернопільщина очима Дмитра Дорошенка [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 13 груд. — С. 6. — (Щойно з друку). 

Про книжку споминів відомого українського історика, публіциста, культурно-освітнього 

та громадсько-політичного діяча Дмитра Дорошенка (1882—1951) «Мої спомини про 

недавнє минуле (1914—1920). Частина перша «Галицька руїна 1914—1917 років)». 

Видання, ініціатором перевидання якого й упорядником став знаний тернопільський 

краєзнавець Володимир Чубатий, розповідає про перебування й діяльність Дмитра 
Дорошенка на західноукраїнських землях, зокрема Тернопільщині, під час Першої 
світової війни. 

 

389. Нові твори відомих у «Літературному Тернополі» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 25 жовт. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку).  

Побачив світ черговий номер часопису «Літературний Тернопіль». 

 

390. Палинський, В. Фарина і його роман [Текст] : короткі розмисли та фіксації / 

В. Палинський // Вільне життя плюс. — 2019. — 25 жовт. — С. 6. — (На книжкову 

полицю).  

Про новий роман письменника з Шумська Ігоря Фарини «Любов у негоду» (Чортків : 

«Золота пектораль», 2019). 

 

391. Садовська, Г. Святом для Борсуків стала книжка [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 18 груд. — С. 6 : фот. кольор. — (Пишемо свою історію). 

У с. Борсуки Ланівецького району відбулася презентація книжки краєзнавця Григорія 
Волянюка «Моє село: роки і долі». 

 

392. Савчук, В. «Він озвучив «Енеїду» англійською... [Текст] / В. Савчук // Слово 
Просвіти. — 2019. — 7—13 листоп. — С. 8 : фот. — (Письменники і час).  
Про Богдана Мельника — літературознавця, перекладача, канадця українського 

походження, уродженця с. Велика Плавуча Бережанського повіту (нині Козівського) 

району). 
 

393. Семеняк, В. Гортаючи словомиті Володимира Кравчука [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 25 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина).  

Вийшла друком нова книга поета із Збаража Володимира Кравчука «Годинник на 
розп’ятті: поезії» (Тернопіль : «Терно-граф, 2019. — 112 с.). 
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394. Семеняк, В. У настасівського професора — дві нові книги [Текст] / В. Семеняк // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 6 листоп. — С. 7 : фот.  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася репрезентація нових книг 
відомого настасівчанина, професора Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, мистецтвознавця Олега Смоляка — 

«Мишковицька любов» та «Чорний понеділок». 

 

395. Сіра, Г. Акорди минувшини [Текст] / Г. Сіра // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 2 жовт. — С. 7. 

Про нову книжку літераторки-дослідниці з Підволочищини Ганни Кичук «Воркутинська 
Голгофа в долі наших краян». 

 

396. Смик, О. Не знаю ким сполохана зоря... [Текст] / О. Смик // Українська літературна 
газета. — 2019. — 22 листоп. — С. 13 : фот. — (Робітня). 

Вірші барда, поета, драматурга, голови Тернопільської обласної організації Національної 
спілки письменників України Олександра Смика. 
 

397. Смоляк, О. На еверестах поетичних візій [Текст] / О. Смоляк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 1 листоп. — С. 6 : фот. — ( На книжкову полицю).  

 Про нову поетичну збірку тернопільського поета Володимира Мацикура «Скриня» 

(Тернопіль : «Бескиди», 2019. — 131 с.). 
 

398. Фарина, І. Зелений чай. Невигадані історії [Текст] / І. Фарина // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 29 листоп. — С. 6 : фот. — (Рецензія).  

Про першу прозову книжку київської письменниці, уродженки Збаражчини Любові 
Гонтарук «Зелений чай. Невигадані історії» (Тернопіль: «Золота пектораль», 2019 — 

260 с.). 
 

399. Фарина, І. Крізь призму поетично-прозового погляду [Текст] / І. Фарина // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 15 листоп. — С. 6 : фот. — (На книжкову полицю).  

Огляд книжки поезій тернопільської поетки Зоряни Замкової «Маленька крапка знаку 
запитання. Вибране» (Тернопіль : Терно-граф, 2017. — 144 с.). 
 

400. Фарина, І. Реалії й уява: два в одному [Текст] / І. Фарина // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 22 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

Про нову книжку тернопільської журналістки й письменниці Валентини Семеняк «На 
скрижалях Часу. Оповідання». — Тернопіль: Джура, 2019. — 304 с. 
 

401. Фарина, І. Таїна у словомагії [Текст] / І. Фарина // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 4 жовт. — С. 4: фот. — (Неопалима купина). 

Про книжку поезій української поетеси, літературознавця Надії Гаврилюк «Рентген у 
позачассі». 

 

402. Цалик, Л. Рукотворне пекло на землі [Текст] / Л. Цалик // Вільне життя плюс. — 

2019. — 4 груд. — С. 6 : фот. кольор. — (Говори, історіє!).  
У Культурному центрі Єловицьких (м. Ланівці, Тернопільської області) відбулася 
презентація книжки «Нариси історії Береза-Картуського концтабору  

(липень 1934—вересень 1939)», яку присвятили 80-річчю ліквідації цього табору та 
80-річчю Карпатської України. 

 

  



58 

 

403. Чистух, В. Франко і Гузар: єднання поколінь [Текст] / В. Чистух // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 15 листоп. — С. 3 : фот. — (Акценти).  

У тернопільському видавництві «Астон» побачила світ нова книжка краєзнавця з 
Тернопільщини Володимира Чистуха «Франко і Гузар: єднання поколінь». 

 

404. Яремчук, С. Казкова повість [Текст] / С. Яремчук // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 16 жовт. — С. 10 : фот. кольор.  

У тернопільському видавництві «Навчальна книга — Богдан» вийшла казкова повість 
письменника Богдана Мельничука «Козацькі вітрила». 

 

ІНШЕ 

 

405. Бандурка, І. Кольори долі Дмитра Павличка [Текст] / І. Бандурка // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 4 жовт. — С. 3 : фот. — (Ювілей). 

Про життєвий та творчий шлях Дмитра Павличка, його зв’язки з Тернопільщиною (з 
нагоди 90-річчя від дня народження). 
 

406. Божик, О. Олександр Божик про рок, класику і концерт у Тернополі [Текст] : 

[інтерв’ю] із скрипалем-віртуозом Олександром Божиком / [розмовляла] О. Турчак / 

О. Божик // RIA плюс. — 2019. — 25 груд. — С. 17 : фот. — (Інтерв’ю). 

 

407. Божик, О. Олександр Божик: «Я — скрипаль, дружина — піаністка, мрію, аби 

донечка стала вокалісткою...» [Текст] : [інтерв’ю з львівським скрипалем-віртуозом 

Олександром Божиком напередодні його сольного концерту у Тернополі] / 

[спілкувалася] О. Сагаль / О. Божик // Нова Тернопільська газета. — 2019. —  

18—24 груд. — С. 6 : фот. — (KULTURA) 

 

408. Вандзеляк, Г Письменниця з тернопільським корінням отримала Нобелівську 

премію [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 13 груд. — 

С. [1] : фот/ 

Лауреаткою Премії Нобеля з літератури 2018 року стала польська письменниця 
українського походження Ольга Токарчук за історичні романи «Бігуни» та «Книги 

Якова». Її родове коріння — село Токи поблизу Тернополя та Збаражчина. 
 

409. Вандзеляк, Г. Після «Лукаша і Мавки» створив скульптуру «Мислитель» [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 20 груд. — С. 3 : фот. — 

(Акценти). 

6 грудня на Алеї мистецтв поблизу Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка відбулося відкриття нової скульптури 

«Мислитель» (скульптор — магістр ТНПУ Павло Гаврас, керівник магістерської 
роботи — доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання 
ТНПУ Роман Вільгушинський). 

 

410. Жук, Г. Червоне і чорне Дмитра Павличка [Текст] / Г. Жук // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 9 жовт. — С. 10 : фот. кольор. — (Видатні українці).  
Про життя і творчість Дмитра Павличка та його зв’язки з Тернопільщиною (з нагоди 

90-річчя видатного поета і перекладача). 
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411. Зимненко, А. У нобелівської лауреатки — тернопільське коріння [Текст] / 

А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2019. — 16 жовт. — С. 7 : фот. — (Цікаво).  

Лауреаткою Премії Нобеля з літератури 2018 року стала польська письменниця 
українського походження Ольга Токарчук. 

 

412. Костишин, Л. Життя в номер [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2019. — 

4 жовт. — С. [1] : фот. — (Нашій газеті — 80!).  

До 80-річчя першого випуску газети «Вільне життя». 

 

413. Мадзій, І. Осінь скликає друзів [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2019. — 

8 листоп. — С. 8 : фот. — (Літературні зустрічі).  
У Борщеві відбувся цикл традиційних літературно-мистецьких читань «Осіння рапсодія». 

 

414. Мельник, О. «Подарунки від Соломії» [Текст] / О. Мельник // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 23 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — (Наш край).  

Голова благодійного фонду імені Соломії Крушельницької Лариса Римар вручила 
зменшені копії пам’ятника Соломії Крушельницькій ініціаторам його встановлення — 

тернополянам Марті Подкович та Роману Заставному. 
 

415. Постоюк, Ю. Нобелівська лауреатка та українське село [Текст] / Ю. Постоюк // 

Експрес. — 2019. — 17—24 жовт. — С. 10 : фот. кольор.  

Лауреаткою Премії Нобеля з літератури 2018 року стала польська письменниця 
українського походження Ольга Токарчук за історичні романи «Бігуни» та «Книги 

Якова». Її родове коріння — село Токи поблизу Тернополя. 
 

416. Пиняк, Л. Медіаграмотність для всіх [Текст] / Л. Пиняк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 15 листоп. — С. 8. — (А що у вас?).  

Упродовж вересня і жовтня у Чорткові та Кам’янці-Подільському, за підтримки 

Українського фонду культури діяла Друга школа медіаграмотності й анімації 
«АнімаМедіа». 

 

417. Сагаль, О. За кадром...мульфільму! [Текст] : подружжя тернопільських 
аніматорів — про творчу кухню та створення мультсеріалів / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 13—19 листоп. — С. 6 : фот. — (KULTURA).  

Творче подружжя Катерина та Роман Кутенські створює мультсеріали. 

 

418. Садовська, Г. В’яжеться спогад до спогаду [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 9 жовт. — С. 4 : фот. кольор. — (Моя газета — «Вільне...»).  

До 80-річчя з часу створення газети «Вільне життя плюс». Розповідь працівника газети 

«Вільне життя плюс», заслуженого журналіста України Галини Садовської про свою 

роботу у виданні та про його трудовий колектив. 
 

419. Семеняк, В. Поетичні листівки від Оксани Жук [Текст] / В. Семеняк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 16 жовт. — С. 10 : фот. кольор.  

Журналістка і поетеса Оксана Жук взяла участь у сьомому Всеукраїнському проєкті «Твоя 
поетична листівка», який є синтезом мистецтв молодих оригінальних поетів та 
ілюстраторів. 
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420. Тернополянка Марія Стопник — у фіналі «Х-фактора» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2019. — 18—24 груд. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

Уродженка Тернополя, студентка факультету кіномистецтва та режисури Київського 

національного університету культури і мистецтв Марія Стопник стала фіналісткою 

музичного талант-шоу «Х-фактор». 

 

421. Томчишин, Ю. Живий пам’ятник [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 2019. —  

17—24 жовт. — С. 19 : фот. кольор.  
У Теребовлі встановили інтерактивний монумент захисникам України, скульптор — Олег 
Зінчук. Тут транслюватимуть фото та історії 33 героїв АТО/ООС. 

 

422. Томчишин, Ю. У селі Токи на Тернопільщині чекають в гості польську 
письменницю Ольгу Токарчук [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2019. —  

16—22 жовт. — С. 8 : фот. кольор. — (Українці в світі).  
Нобелівську премію із літератури за 2018 рік отримала польська письменниця з 
українським корінням Ольга Токарчук. 

 

423. Турчак, О. Продають диски, щоб придбати «Казковий автомобіль» [Текст] / 

О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 18 груд. — С. 17 : фот. 

Діти з інвалідністю, підопічні Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного 

центру озвучили аудіоказки тернопільських літераторів з метою придбання «Казкового 

автомобілю» для вихованців центру. 
 

424. Ухачевський, С. Сергій Ухачевський — авантюрист долі, «золотий письменник» і 
відважний лицар України [Текст] : [інтерв’ю з Сергієм Ухачевським — українським 

письменником, сценаристом, журналістом, продюсером, волонтером. уродженцем 

Тернопільщини] / [спілкувався] О. Лівінський / С. Ухачевський // Номер один. — 

2019. — 4 груд. — С. 8—9 : фот. кольор. — (Ексклюзив).  

 

425. Фаліон, Н. Головна «лісапетниця» Наталя Фаліон: «Я — жінка-свято»! [Текст] : 

[інтерв’ю із керівником жіночого ансамблю «Лісапетний батальйон» з нагоди 

концерту у Тернополі] [розмовляла] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 2—8 жовт. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

 

426. Чубата, Д. Нобелівські читання [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2019. — 

20 груд. — С. 3. — (Коротко). 

У Центрі науки м. Тернополя відбулися традиційні Нобелівські читання 
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видань): інформаційний бюлетень. IV квартал 2019 р. / Терноп. обл. універс. наук. б-

ка ; відділ інформації ; уклад. Р. Гунько ; ред. Г. Жовтко. — Тернопіль, 2019. — 60 с. 


